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Voorstel 

 

Instemmen met de bijgevoegde brief als zienswijze op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 en 

de begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).  

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Het algemeen bestuur (AB) van de OFGV stelt uw raad aan de hand van twee brieven in de gelegenheid 

een zienswijze in te dienen op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 (bijlage 1) en de eerste 

begrotingswijziging 2022 (bijlage 2). 

 

Het bestuur van de OFGV heeft een derde brief aan uw raad gericht (bijlage 3). Deze brief wordt u ter 

kennisname aangeboden. In deze brief wordt ingegaan op de definitieve 1e begrotingswijziging 2021 en 

de begroting 2022 OFGV (n.a.v. zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022). In de brief wordt verwezen 

naar de in bijlage 2 opgenomen brief over de 1e begrotingswijziging 2022.

 

Argumentatie

Bestemming jaarrekeningresultaat 2020 

De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het voordelige 

rekeningresultaat over 2020 bedraagt € 555.603. Het resultaat wordt als volgt bestemd: 

• Het deel van het resultaat dat behaald is door de directe productiekosten, ingebracht door de 

provincie Flevoland, de gemeente Gooise Meren en de provincie Noord-Holland, wordt terugbetaald 

aan deze drie deelnemers (Flevoland: € 65.783, Gooise Meren: € 12.410, Noord-Holland: € 5.851). De 

gemeente Huizen heeft geen directe productiekosten ingebracht, zodat dit onderdeel geen effect heeft 

op Huizen.  

• Aan de algemene reserve van de OFGV wordt een bedrag toegevoegd van € 49.600, waardoor de 

reserve uitkomt op het vastgestelde plafondbedrag.  

• Van het resterende overschot van € 421.959 wordt een bedrag van € 300.000 gedoteerd aan de 

bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling, waarmee deze reserve op het vastgestelde 

plafondbedrag komt. Het hierna overblijvende bedrag van € 121.959 wordt terugbetaald aan de 

deelnemers.  
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De wijze waarop het resultaat wordt bestemd is conform de afspraken die de deelnemers hierover hebben 

gemaakt in het AB. De resultaatbestemming leidt tot een terugbetaling aan de gemeente Huizen van  

€ 2.913.  

 
Begrotingswijziging 2022 

De begrotingswijziging 2022 heeft betrekking op: 

a. Het uittreden van de gemeente Weesp uit de OFGV.  

b. De kostenverdeling in verband met de decentralisatie van bodemtaken als gevolg van de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

 

Ad a. 

Er kan worden ingestemd met de wijze waarop de uittreding van de gemeente Weesp financieel wordt 

geregeld. De bijdrage van de gemeente Weesp (Amsterdam) in de OFGV-begroting wordt verminderd met 

de directe kosten van Weesp ad € 250.386. De instandhoudingskosten ad € 71.264 worden door de 

gemeente Weesp (Amsterdam) gedragen voor de periode waarvoor de huidige kostenverdeelsystematiek 

geldt, te weten 2022 en 2023.  

 

Ad b. 

Met dit herziene voorstel voor de kostenverdeling van de bodemtaken kan eveneens worden ingestemd. 

Het herziene voorstel komt tegemoet aan de kritische zienswijzen die verschillende raden (ook uw raad) 

hebben geuit op de wijze waarop de kosten van de bodemtaken in de ontwerpbegroting 2022 onder de 

deelnemende gemeenten waren verdeeld. Voor uw zienswijze van 6 mei 2021 wordt verwezen naar de 

brief in bijlage 4.  

 

Het herziene voorstel luidt als volgt: 

• Vanwege het uitstel van de Omgevingswet (en de overheveling van bodemtaken van provincies naar 

gemeenten) naar in elk geval 1 juli 2022 liggen de kosten voor de bodemtaken in de OFGV-begroting 

in het eerste half jaar van 2022 bij de provincies. 

• Voor de tweede helft van 2022, als de Omgevingswet naar verwachting in werking is getreden, is in 

het AB de afspraak gemaakt dat de bijdragen die voor deze taak uit het provinciefonds worden 

gehaald in mindering worden gebracht op de bijdragen van de provincies in de OFGV. De bijdragen 

die via het gemeentefonds ten behoeve van deze taak bij gemeenten terechtkomen, worden door de 

OFGV in rekening gebracht bij de gemeenten. Het AB van de OFGV gaat er hierbij van uit dat de 

rijksoverheid haar toezegging gestand doet dat op het over te hevelen budget van provincies naar 

gemeenten niet wordt gekort, waarmee de overheveling voor gemeenten budgetneutraal verloopt. 

• Voor 2023 en verder worden in het AB van de OFGV nadere afspraken gemaakt over de financiering 

van deze taken. Nadere afspraken worden eveneens gemaakt indien de Omgevingswet niet op 1 juli 

2022 in werking treedt en/of als wel zou worden gekort op het over te hevelen bedrag van provincie- 

naar gemeentefonds.  

 

Voor een zo eerlijk mogelijke kostenverdeling heeft het de voorkeur van ons college om de uiteindelijke 

verdeling te baseren op de daadwerkelijke omvang van de bodemtaken die de OFGV vanaf medio 2022 

namens de betreffende gemeente verricht. Daarbij speelt het aantal verontreinigde en verdachte 

bodemlocaties een rol, maar ook de vraag of de locaties spoedeisend en/of urgent zijn in het kader van de 

Wet bodembescherming, en welke (her)ontwikkelingen er bij deze locaties plaatsvinden. In de 

zienswijzebrief (bijlage 5) wordt deze voorkeur uitgesproken en wordt aandacht gevraagd om de 

concretisering van deze afspraken voortvarend op te pakken. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 
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Beslistermijn

Er kan tot 1 oktober 2021 een zienswijze worden ingediend. Dit betekent dat raadsbehandeling op  

23 september 2021 noodzakelijk is.  

 

Financiële paragraaf

De resultaatbestemming 2020 leidt tot een terugbetaling aan de gemeente Huizen van € 2.913.  

Dit positieve resultaat komt ten gunste van het begrotingsresultaat.  

 

Uitgaande van de kaders gesteld in het AB en de 1e begrotingswijziging 2022 wordt de overdracht van de 

bodemtaken van de provincies naar de gemeenten kostenneutraal in de begroting verwerkt.  

 

Vanwege het uitstel van de Omgevingswet (en de overheveling van bodemtaken van provincies naar 

gemeenten) naar 1 juli 2022, liggen de kosten voor de bodemtaken in de OFGV-begroting in het eerste 

half jaar van 2022 bij de provincies. De begroting wordt hieraan aangepast.  

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 25, lid 7 van de gemeenschappelijke regeling (GR) OFGV hebben raden en staten 

van de bij de OFGV aangesloten partners gelegenheid een zienswijze in te dienen op de 

resultaatbestemming van de OFGV. In artikel 23, lid 8 van de GR wordt ingegaan op het indienen van een 

zienwijze bij begrotingswijzigingen. 

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing. 

 

Begroting

De bijdrage aan de OFGV is onderdeel van het programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing. 

 

Voorgeschreven procedure

Op grond van artikel 25, lid 6 van de gemeenschappelijke regeling OFGV stelt het AB van de OFGV de 

resultaatbestemming definitief vast.

 

Kader- en beleidsnota’s

Beleid vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2020-2024. 

 

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

1. Brief OFGV aan gemeenteraad over de jaarstukken 2020 en de bestemming van het 

jaarrekeningresultaat 2020 (kenmerk 2021 OFGV mdu09), inclusief jaarstukken 2020 en 

controleverklaring accountant 

2. Brief OFGV aan gemeenteraad over de 1e begrotingswijziging 2022 (kenmerk 2021 OFGV mdu15), 

inclusief 1e begrotingswijziging 

3. Brief OFGV aan gemeenteraad over definitieve 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 

(kenmerk 2021 OFGV mdu14) 

4. Zienswijzebrief op ontwerpbegroting 2022 d.d. 6 mei 2021 

5. Conceptbrief aan het bestuur van de OFGV 

 

 

Burgemeester en wethouders, 
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Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


