
 

 
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling OFGV 
 

1. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OFGV 
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland en de 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, 
Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, 
Weesp en Wijdemeren, ieder voor zover bevoegd, 
 
Overwegende dat  
de gemeente Weesp per 24 maart 2022 is opgeheven en samengevoegd met de 
gemeente Amsterdam (Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten 
Amsterdam en Weesp, Stb. 2021, 296); 
 
de gemeente Weesp daarom per 1 januari 2022 uit de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wenst te treden (brief burgemeester 
en wethouders d.d. 17 december 2020);  
 
Gelet op  
de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de Provinciewet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; de toestemmingen 
van Provinciale Staten van Flevoland en Noord-Holland; de toestemmingen van de 
gemeenteraden van de gemeenten; 
 
Besluiten: 
vast te stellen de volgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: 
 
Artikel I (Wijziging GR OFGV) 
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
wordt gewijzigd als volgt: 

A. In de aanhef in de opsomming van de deelnemers, vervalt “Weesp”. 
 

B. In artikel 1, eerste lid onder a, vervalt “Weesp”. 
 

C. In artikel 3, derde lid, vervalt “Weesp”. 
 
Artikel II (Inwerkingtreding) 
Deze wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV treedt met terugwerkende 
kracht in op 1 januari 2022. 

 
2. Toelichting bij wijziging GR OFGV 

Bij Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (Stb. 
2021, 296) is de gemeente Weesp per 24 maart 2022 opgeheven. Vanaf 24 maart 2022 
is Weesp onderdeel van de gemeente Amsterdam. Gelet op deze samenvoeging van 
gemeenten heeft de gemeente Weesp op 17 december 2020 aangegeven per 1 januari 
2022 uit deze Gemeenschappelijke Regeling te willen treden. 
 
De onderhavige wijziging van de GR OFGV voorziet in de uittreding van de gemeente 
Weesp uit de GR OFGV. Vanzelfsprekend betekent deze wijziging dat in de eerder 
gepubliceerde toelichting op de GR OFGV bij artikel 3 (instelling) de verwijzing naar 
Weesp geen betekenis meer heeft en het aantal deelnemers waarnaar wordt verwezen in 
de toelichting op artikel 7 (stemverdeling) niet 15 maar 14 dient te worden gelezen.  


