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NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 6 mei 2020.
Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2020.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021.
Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV ontving de raad van het Dagelijks
Bestuur de volgende stukken:
- De begrotingswijziging OFGV 2020.
1. 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.
2. De structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder van € 141.700 voor het afhandelen
van de meldingen Activiteitenbesluit vanaf 1 januari 2019
3. De structurele verhoging van de bijdrage voor Noordoostpolder voor de uitvoering van de
bodemtaken bedraagt € 68.596,- per 1 januari 2019.
- De ontwerpbegroting OFGV 2021. De raden en Staten worden tot 25 mei 2020 in staat gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting is uitgegaan van de kaders
die in het Algemeen Bestuur (AB) op 5 februari 2020 heeft vastgesteld. In de begroting zijn, zoals in
de kadernota aangekondigd, de resultaten van de 1e herijking van de Kostenverdeelsystematiek
(KVS) die de OFGV hanteert, verwerkt. In de KVS is de input op basis van de werkelijke productie
2018, 2019 en prognose 2020 herijkt. Daarmee is de kostenverdeling, zo stelt de OFGV, weer actueel
en gebaseerd op de nieuwste ervaringsgegevens. De nieuwe verdeling leidt tot een verschuiving in de
bijdragen van de deelnemers die, volgens AB-afspraken, de komende 3 jaar gelden. Ter informatie is
de door het AB vastgestelde kadernota 2021 toegevoegd.
Doelstelling
Met deze besluiten wordt beoogd het DB van de OFGV tijdig in kennis te stellen van de
reactie door de raad op de 1e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021.
Argumenten
1.1 De afhandeling van de meldingen Activiteitenbesluit en bodemtaken worden sinds 1 januari 2019
door de OFGV uitgevoerd. Dit zijn wettelijke taken die tot 1 januari 2019 nog door de gemeente
werden uitgevoerd. De kosten worden binnen de Programmabegroting 2020-2023 opgevangen
De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2020 vormen geen aanleiding tot het indienen van
een zienswijze.
2.1 De gemeente is onvoldoende in staat gesteld het inrichtingenbestand te controleren en
actualiseren.
De begroting is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van de herijkte
KVS voor de periode 2021-2023. De herijking van de KVS heeft in 2020 plaatsgevonden. De input
van de KVS is gebaseerd op een inrichtingenbestand. De registratie van producten en de

actualiteit van dit inrichtingenbestand is niet op orde. Dat is wel de basis voor een betrouwbare
kostenverdeling. Het inrichtingenbestand geeft niet de actuele stand van zaken weer.
2.2 De KVS is niet geëvalueerd.
Op 11 januari 2017 zijn door het AB-OFGV de spelregels voor de KVS vastgesteld. Er is 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.
2.3 Met de inwerkingtreding 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 brengt de nodige onzekerheden en risico’s
met zich mee. Ook de financiële effecten van de Omgevingswet voor de OFGV-deelnemers en de
OFGV zijn nog onzeker. Wanneer ten gevolge van de Omgevingswet de bodemtaken worden
ondergebracht bij de OFGV en de voor deze taak ontvangen Rijksmiddelen zijn hiervoor niet
toereikend kan dit leiden tot een bezuinigingstaakstelling bij de OFGV.
De begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 zijn besproken met de leden van
de raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen met als conclusie dat de ontwerpbegroting 2021
aanleiding vormt tot het indienen van een zienswijze.
Kanttekeningen
De gemeente Noordoostpolder heeft slechts gedeeltelijk zeggenschap in de OFGV.
Planning/Uitvoering
De door het college voorgestelde zienswijze is, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, op 6
mei aan het AB OFGV verzonden. De raad wordt voorgesteld deze zienswijze te bevestigen in zijn
vergadering van 29 juni 2020.
Bijlagen
- Brieven van de OFGV aan de gemeenteraden en Provinciale Staten + bijlagen.
- Zienswijzebrief als reactie op respectievelijk de Begrotingswijziging 2020 en de Ontwerpbegroting
2021
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020, no. 20.0000867;
gelet op artikel artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek;
BESLUIT:

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2020;
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2020.
De griffier,
de voorzitter

