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Definitieve begroting 2022 OFGV 

Geachte heer, mevrouw, 

Op grond van artikel 23 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangt u hierbij de 
op 16 juni jl. door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) vastgestelde begroting 2022 en de vastgestelde begrotingswijziging 
2021. 

Begroting 2022 
De begroting heeft voor zienswijze voorgelegen bij de raden en Staten van de 
deelnemers. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontvangen zienswijzen van een reactie 
voorzien. Het AB heeft, met inachtneming van deze zienswijzen, de begroting 2022 
ongewijzigd vastgesteld. Een overzicht van de ingebrachte zienswijzen op de 
ontwerpbegroting 2022 en de DB-reactie daarop is bijgesloten.  

Het AB besloot echter ook op 16 juni de begroting 2022 nog in 2021 te gaan wijzigen. 
Daarvoor zijn de volgende redenen: 
o Uitstellen invoeringsdatum Omgevingswet naar 1 juli 2022

Voor de begroting 2022 betekent dit dat de kosten voor de bodemtaken het eerste
half jaar nog bij beide provincies liggen en niet, zoals in de begroting vastgesteld, al
vanaf 1 januari bij de gemeenten;

o Zienswijzen onderdeel verdeling kosten bodemtaken
Het AB heeft in haar vergadering op 16 juni kaders meegegeven voor de verdeling
van de kosten van de bodemtaken voor het tweede halfjaar 2022, áls de
Omgevingswet in werking is getreden. Dit kader wordt in de begrotingswijziging
verwerkt;

o Financiële gevolgen uittreding gemeente Weesp
Het AB heeft in haar vergadering van 16 juni jl. een besluit genomen over de
financiële gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp uit de GR-OFGV per
1 januari 2022. De gevolgen op de OFGV-begroting 2022 van deze uittreding worden
ook in deze wijziging meegenomen.

In een separate brief wordt de begrotingswijzing nader toegelicht en wordt u in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze voorgestelde wijziging. 
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Begrotingswijziging 2021 
Ook de begrotingswijzing 2021 heeft voor zienswijzen bij u voorgelegen. Hierop heeft de 
OFGV alleen instemmende zienswijzen ontvangen. Het overzicht van de ontvangen 
reacties en de DB-reactie daarop is bijgesloten. Het AB heeft daarop de 
begrotingswijziging 2021 op 16 juni ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
C.W. Smelik 
Voorzitter Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek


