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Geacht bestuur,
Bij brief van 11 maart jl. stelde u de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op
de 1e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de OFGV.
1e Begrotingswijzigingen 2020
Het betreft drie voorgestelde begrotingswijzigingen 2020:
- De structurele verhoging van de bijdrage van gemeente Almere van € 48.832 in verband met de
uitvoering van het toezicht grondstromen en het afhandelen van meldingen en toezicht Warmte Koude
Opslag installaties.
- De structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder van € 141.700 voor het afhandelen
van de meldingen Activiteitenbesluit vanaf 1 januari 2019.
- De structurele verhoging van de bijdrage voor Noordoostpolder voor de uitvoering van de
bodemtaken bedraagt € 68.596,- per 1 januari 2019.
De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2020 vormen geen aanleiding tot het indienen van een
zienswijze.
Ontwerpbegroting 2021
Over de begroting 2021 merken we het volgende op:
1.
Herijkte Kostenverdeelsystematiek (KVS)
De conceptbegroting 2021 is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van
de herijkte Kostenverdeelsystematiek (KVS) voor de periode 2021-2023. De herijking van de KVS
heeft in 2020 plaatsgevonden en zal ter besluitvorming worden voorgelegd in het AB van 17 juni 2020.
De input van de KVS is gebaseerd op een inrichtingenbestand. De basis voor een betrouwbare
kostenverdeling is de registratie van producten en de actualiteit van dit inrichtingenbestand. Naar onze
mening is deze niet op orde. We constateren dat dit bestand niet de actuele stand van zaken
weergeeft en dat de gemeente onvoldoende in staat is gesteld dit inrichtingenbestand te controleren
en te actualiseren.
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2.
Evaluatie werking KVS
Op 28 juni 2017 zijn door het AB-OFGV de spelregels voor de KVS vastgesteld. Het AB heeft toen
besloten om de werking van de kostprijssystematiek in ieder geval voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet te evalueren. Dit omdat “de systematiek nieuw is en gesignaleerde verbeteringen snel
kunnen worden geoogst. Anderzijds omdat er dan een concreter beeld bestaat van de veranderingen
die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt die impact hebben op de systematiek”.
Deze evaluatie is nog niet uitgevoerd. Wij pleiten ervoor om de huidige KVS eerst te evalueren
alvorens er een nieuwe kostenverdeling wordt vastgesteld voor een 3-jarencyclus.
3.
Omgevingswet:
Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen. Ook binnen de VTH-taken heeft dit
grote invloed. De gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor de bodemtaken. Dit zal de komende
jaren tot grote veranderingen leiden. Dit geldt niet alleen voor de toedeling van taken en
bevoegdheden aan de verschillende bevoegde gezagen, maar ook voor de inhoud daarvan. De
invoering van de Omgevingswet neemt de nodige onzekerheden en risico’s met zich mee. De OFGV
gaat er in haar conceptbegroting 2021 van uit dat het financiële effect van de Omgevingswet voor de
OFGV kostenneutraal zal zijn. Echter de financiële en juridische effecten van de Omgevingswet voor
de gemeenten zijn vooralsnog onzeker.
Zienswijze
Gezien bovenstaande kunnen wij niet instemmen met de voorgestelde begroting 2021. Wij vinden dat
het niet verstandig is om de herijking van de (KPS) weer voor een periode van drie jaar vast te zetten.
Wij kunnen echter instemmen met de begroting 2021 onder de voorwaarde dat de herijkte
kostenverdeelsystematiek voor maximaal één jaar (2021) wordt vastgesteld.
In de komende periode kan dan de werking van de kostenverdeelsystematiek worden geëvalueerd,
het inrichtingenbestand worden gecontroleerd en geactualiseerd en kan verder onderzocht worden
wat de financiële effecten van de Omgevingswet zijn voor de OFGV en de gemeenten. Voor wat dit
laatste punt betreft willen wij u erop wijzen dat als de bodemtaken worden ondergebracht bij uw
omgevingsdienst en de voor deze taak ontvangen Rijksmiddelen hiervoor niet toereikend zijn, dit kan
leiden tot een bezuinigingstaakstelling bij uw dienst.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad
Omdat het voorstel tot het indienen van de zienswijze niet tijdig kan worden behandeld in de raad,
geven wij als college onze zienswijze onder voorbehoud van bevestiging daarvan door de raad.
Naar verwachting kan de raad het voorstel in zijn vergadering van 29 juni a.s. behandelen.
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