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Voorwoord
Leeswijzer
Voor u liggen de jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten en provincies (BBV) en de financiële verordening van de OFGV. Dit betekent dat
de opzet van de jaarstukken aansluit op de programmabegroting 2016.
Jaarverslag en jaarrekening
In het jaarverslag wordt door de OFGV integraal verantwoording afgelegd over wat er is
gedaan, wat er is bereikt (doelen en prestaties) en wat dat heeft gekost. Ook wordt ingegaan
op de risico's en het weerstandsvermogen. De jaarrekening bevat de balans, de
programmarekening en de toelichtingen.
Jaar van het vak
Ook in 2016 heeft de OFGV de totale productie gehaald. Dit alles ruim binnen de begroting en
de opgedragen taakstelling. Er is afgelopen jaar geïnvesteerd in 'Het jaar van het vak'. Het
doel was om huidige kennis en ervaring te delen en nieuwe kennis en ervaring op te doen.
Zo hebben vakspecialisten binnen en buiten de OFGV vakinhoudelijke trainingen en cursussen
gevolgd via onder andere het OFGV Kenniscentrum. Ook hebben medewerkers van de OFGV
stage gelopen bij andere organisaties. Dit heeft nieuwe kennis en inzicht gebracht en
bovendien bijgedragen aan het versterken van het netwerk. De vakkennis blijft op deze wijze
actueel en het OFGV-werk van goede kwaliteit.
Zoals begroot heeft de OFGV de taakstelling gehaald met extra inkomsten. Door aan andere
overheden opleidingen aan te bieden worden de organisatiekosten van het Kenniscentrum
over meerdere deelnemers verdeeld. Hierdoor dalen de kosten voor de OFGV.
Daarnaast is het verwerven van extra opdrachten in 2016 succesvol gebleken. Extra werk is
onder andere verricht voor een calamiteit, inspecties van vetvangputten, diverse
bodemwerkzaamheden, geluideontroles, asbesttaken en een nieuwe energiebesparingstaak.
Het is goed om te zien dat de partners de OFGV weten te vinden als het gaat om dit soort
expertise. Daaruit spreekt vertrouwen.
Kostprijssystematiek
2016 was een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van de kostprijssystematiek. Het
zogenaamde oefenjaar heeft bruikbare gegevens en nieuwe inzichten opgeleverd waarop een
systematiek is gebouwd. Het oefenjaar heeft geleid tot een risicogericht branchemodel voor
de aanpak van de bedrijven, in de praktijk getoetste kengetallen en de introductie van een
randvoorwaardelijk werkpakket. Uit alles blijkt dat hier veel denkwerk achter zit. In 2017
beslist het Algemeen Bestuur of de systematiek de basis wordt voor de partnerbijdragen.
Kortom: er is hard gewerkt, er is geleverd wat is afgesproken, er zijn extra taken opgepakt
en er is geïnvesteerd in de toekomst. Als bestuur kijken wij dan ook met tevredenheid terug
op het jaar 2016.
Lelystad, 28 juni 2017
De Voorzitter

De Secretaris

Berk N.V.
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A. Jaarverslag 2016
A.1. Programmaverantwoording

2016 milieu en leefomgeving

A.1.1. Doelstellingen
Vergunningver/ening
De doelstelling voor 2016 was het naar tevredenheid van de partners en klanten verlenen
van vergunningen en het beoordelen van meldingen. Deze doelstelling is gerealiseerd.
Belangrijk daarbij was het behalen van de opgenomen doelstellingen zoals afgesproken in de
uitvoeringsprogramma's. Dit betrof vooral het behandelen en afronden van
vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijnen. De afspraken met de partners
zijn correct uitgevoerd.
Waar mogelijk zijn strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities van de
partners meegenomen in de vergunningen. Het merendeel van de procedures is binnen de
wettelijke termijn afgehandeld. Als er buiten de termijn is beschikt, is dit gebeurd na een
gesprek met het bevoegd gezag.
Expertise
De OFGVstreeft ernaar om adequaat en kwalitatief advies te verstrekken aan de partners
over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving en de juridische
kwaliteit van de producten.
In 2016 is op diverse thema's zoals bodem, geluid en water verder gewerkt aan de
inhoudelijke verbetering en de kwaliteit van adviezen. De inzet op juridische advisering is
vergroot waardoor de kwaliteit van deze producten nog beter is geborgd. De integrale
advisering is naar tevredenheid van de partners uitgevoerd.
Toezicht en Handhaving
De inzet van de OFGV is gericht op een zodanige naleving van wet- en regelgeving, dat de
kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) wordt bevorderd.
De OFGV streeft ernaar alle controles uit de jaaropdrachten van de partners uit te voeren en
klachten af te handelen binnen de met partners afgesproken termijn. In 2016 zijn alle
overeengekomen controles uitgevoerd. Daar waar een controle tot een aanvullende
themacontrole, hercontrole of handhaving leidde, is dit adequaat opgepakt.
Ook is er actief gestuurd op de afhandeling van klachten binnen een termijn van 5
werkdagen. De piket- en calamiteitendienst verloopt goed. De OFGV heeft calamiteiten
afgestemd met de partners, de politie en de omgevingsdienst NZKG. Met de politie en het
Openbaar Ministerie is maandelijks een casusoverleg gehouden. Daarmee is een goede
afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving geborgd.
A.l.2.
A.1.2.l

Activiteiten
Vergunningverlening

en expertise

Vergunningen en me/dingen
In 2016 is het aantal meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit met 28%
toegenomen. Dit is inclusief de bijbehorende maatwerkbesluiten, beperkte milieutoetsen en
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milieueffectrapportages die voortvloeien uit de meldingplicht. Voor een aantal bedrijftypen
dat in het kader van het Activiteitenbesluit niet langer vergunningplichtig maar
meldingplichtig zijn geworden, is gebleken dat de werkzaamheden complexer zijn geworden.
Daarbij is de doorlooptijd langer. Ook grote complexe bedrijven met een vergunning moeten
regelmatig meldingen indienen.
In 2016 zijn procedures afgerond voor onder andere (meervoudige) WABO vergunningen,
meld ingen Activiteiten besluit, Omgevi ngsverg unning beperkte mi Iieutoets, ontg rond ingen,
professioneel vuurwerk, het oplaten van drones, alsook procedures rondom
bouwplantoetsing, zwemwaterkwaliteit, bodemenergiesystemen (warmte-koude opslag),
brandveiligheid en asbestmeldingen.
Het aantal aanvragen voor WABO vergunningen dat rechtstreeks bij de OFGV is ingediend is
in 2016 met 15% gedaald ten opzichte van 2015. Daar staat tegenover dat het aantal
adviezen, waar ook "WABO vergunningen" voor het onderdeel milieu deel van uitmaken, met
15% is toegenomen. Er zijn 31 uitgebreide omgevingsvergunningaanvragen en 43 reguliere
aanvragen behandeld. In 2016 zijn 148 initiatieven afgehandeld voor 138 op te starten
bedrijven die geheelonder het activiteitenbesluit vallen.
De OFGV toetst op het actueel houden van milieuvergunningen en past deze waar nodig aan.
Dit jaar lag de focus op tankstations. Door wijzigingen in de wetgeving waren sommige
tankstations mogelijk niet meer vergunningplichtig. De OFGV heeft 51 tankstations bij de
partners getoetst op vergunningplicht. Het resultaat van deze toetsing is dat alle onderzochte
tankstations momenteel voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.
De complete aanvraag van het nieuwe windmolenpark Zeewolde is in 2016 in behandeling
genomen. De OFGV verzorgt het milieudeel van de vergunning. Hetgaat om een
Rijksinpassingsplan, een milieueffectrapportage en een Wabo-aanvraag voor bouwen en
milieu.
Door Luchthaven Lelystad is een aanvraag ingediend met daarin een nieuwe techniek voor de
aanleg van de start- en landingsbaan, een waterpartij en overige ontgrondingen. De OFGV
adviseert hierover. Het ontwerpbesluit op de aanvraag Ontgrondingenwet is in november
getekend en ligt op de balansdatum ter inzage.
In 2016 heeft het bedrijf Almere Groen Gas een omgevingsvergunning ingediend voor
bouwen en milieuneutraal veranderen. De aanvraag van de biovergister was bedoeld voor het
uitbreiden van de opslagmogelijkheden voor eo-substraten, digestaat, C02 en het veranderen
van de aan- en afvoersituatie.
In 2016 is de beroepszaak voorbereid die omwonenden hebben aangespannen tegen de
verleende vergunning aan de stortplaats Zeeasterweg. Het onderwerp van de beroepszaak is
de verplaatsing van de baggerdepots en het plaatsen van een fakkelinstallatie.
De OFGV levert waar mogelijk maatwerk. Bedrijven die onder algemene regels vallen worden
waar nodig toch van specifieke voorschriften voorzien. Vergunningverleners zijn getraind op
het geven van professioneel advies. Zo hebben zij in 2016 meer kennis opgedaan op de
gebieden externe veiligheid, warmte-koude opslag, brandveiligheid en asbest. Hierdoor
voldoet de OFGV aan de gestelde kwaliteitscriteria.
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Expertise
Voor Noord Holland zijn de bodemtaken geborgd in de organisatie. Naast het opbouwen van
de inhoudelijke dossierkennis, met een accent op het beschikken van spoedlocaties, is er ook
ruime aandacht geweest voor het organiseren van de processen. Zo is er een dataconversie
geweest en zijn alle dossiers overgedragen aan de OFGV. De vraag naar bodeminformatie is
in 2016 wederom gestegen. Zo zijn er door de OFGV 1400 bodeminformatie verzoeken
behandeld. In 2015 waren dat er nog 1100. Om snel en volledig informatie te kunnen
verstrekken is daarnaast het bodeminformatiesysteem up to date gehouden en zijn er ruim
100 meldingen behandeld van standaard bodemsaneringen.
Rijkswaterstaat verbreedt tot 2020 de A1jA6 tussen de knooppunten Diemen, Muiderberg en
de aansluiting Almere Havendreef. Het doel hiervan is een snellere doorstroming en minder
files. De OFGV draagt op verschillende gebieden bij aan dit mega-project. Denk dan aan
grondverzet en enkele bodemsaneringen. Naast diverse bodemonderzoeken, saneringen en
partijkeuringen is er een zeer grote hoeveelheid schoon zand aangevoerd. Een van de vele
meldingen bestond uit bijna 1 miljoen kubieke meter schoon zand afkomstig uit het
IJsselmeer. Dat zijn ongeveer 40.000 vrachtwagens. In totaal zijn 400 meldingen
grondverzet behandeld waaronder meldingen voor het project Waterlandseweg N305.
Diverse gemeenten zijn ondersteund bij vraagstukken op het gebied van het overschrijden
van geluidsnormen bij woningen (bouw) en bij evenementen (beleid). Er zijn in 2016 ruim
400 adviezen op bouwaanvragen verleend. Daarbij let de OFGV niet alleen op
geluidsaspecten, maar ook op luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, water, natuur en
ruimtelijke ordening. In 2016 zijn 150 adviezen aan de partners verstrekt. De adviezen
variëren van de inpassing en veiligheid van windturbines tot hydrologisch advies over
grondwater en de bescherming van het drinkwater.
De inzet op juridische ondersteuning is in 2016 vergroot. In totaal is 130 keer een
voornemen tot last onder dwangsom verstuurd. Veelovertredingen zijn opgelost voordat
nadere juridische stappen genomen moesten worden. Bij de behandeling van zienswijzen en
bezwaar is onder andere mediation ingezet. In 2016 zijn 18 bezwaarzaken afgerond, 4
bezwaarzaken lopen nog. Daarnaast zijn 13 (hoger) beroepszaken afgerond, 1 beroepszaak
loopt nog. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2015 toen er 6 bezwaarzaken en 2
(hoger)beroepszaken speelden.
In 2016 heeft het OFGV Kenniscentrum 70 opleidingen en 3 netwerkdagen georganiseerd.
Zowel de bodemdag als de asbestdag trok landelijk deelnemers aan. Afgelopen jaar heeft de
permanente her- en bijscholing van BOA's speciale aandacht gevraagd. Het op maat
gemaakte cursusprogramma wordt niet alleen bij de OFGV aangeboden, maar ook bij andere
omgevingsdiensten zoals de FUMO, RUD IJsseland en de RUD Zeeland.
De subsidie voor de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm) is ingezet voor diverse
taken. Te denken valt aan het opleiden van BOA's van zowel de OFGV als onze
handhavingspartners, het coördineren van de samenwerking en het onderhoud van een
platform voor omgevingsdiensten voor de BSBm.
In 2016 is de ontwikkeling van het Gildemodel afgerond. Het Gildemodel bevat doelen voor
junioren die het vak "milieutoezicht en handhaving" in de praktijk willen leren. De leerdoelen
zijn gekoppeld aan de kwaliteitscriteria 2.1 en de bij de uitvoering van het vak behorende
competenties en gedragsindicatoren. Door begeleiding van een senior toezichthouder
(meester) en door het volgen van diverse cursussen en opleidingen, leert de junior het vak.
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Dit kan worden vergeleken met de wijze waarop vroeger ambachtslieden hun leerlingen
begeleidden van gezel tot uiteindelijk meester. Het Gildemodel wordt in 2017 in de praktijk
getoetst door 4 trainees. Ook staat dan nog de validatie van het model en de toets via een
erkende externe examencommissie op de agenda.
In 2016 heeft een projectgroep zich beziggehouden met het project energiebesparing bij
bedrijven. Het gaat daarbij om bedrijven die verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen
door te voeren. De OFGV heeft zich voorbereid op deze taak door het opleiden van 9
medewerkers en de benodigde processen in te richten voor controles en het beoordelen van
audits op energie-aspecten. De OFGV heeft een analyse gemaakt van bedrijven met het
hoogste besparingspotentieel. Op basis van deze analyse is er een start gemaakt met de
eerste controles op energie bij 25 kantoorgebouwen.
De subsidie in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is deels ingezet om de
medewerkers van de OFGVte scholen op het gebied van externe veiligheid. Hierdoor voldoet
de OFGV aan de kwaliteitscriteria. Naast kennisdelen met de partners en de landelijke
werkgroep IOV, is in 2016 de actualisatie van het risicoregister onderzocht. Daarbij zijn
adviesprocessen beschreven en geborgd. Tijdens de handhavingsestafette is getoetst in
hoeverre de risicocontouren van LPG-tankstations in de bestemmingsplannen overeenkomen
met de daadwerkelijk aangetroffen situatie. De OFGV is gestart met een actualisatie van het
transport van gevaarlijke stoffen in de Gooi en Vechtstreek. Een uitgewerkte beleidsnotitie
geeft handvatten voor het beoordelen en vastleggen van externe veiligheidsaspecten van
windmolens.
A.l.2.2

Toezicht en handhaving

De afgesproken taken op het gebied van toezicht en handhaving zijn in 2016 uitgevoerd. De
overeengekomen milieucontroles bij bedrijven zijn uitgevoerd. Ook zijn controles uitgevoerd
op thema's zoals geluid, afvalstromen, gevaarlijke stoffen, indirecte lozingen, emissies en
vuurwerkevenementen. Er is toezicht gehouden op diverse vakgebieden zoals bodem en
grond, asbestsloop, natuur, grondwater en zwemwater.
Tijdens de verkoopdagen in 2016 zijn wederom alle vuurwerkverkooppunten risico gestuurd
gecontroleerd. Eerder werd ieder verkooppunt jaarlijks drie keer gecontroleerd. Om meer
risico gestuurd toezicht te houden heeft de OFGV in samenwerking met de politie en de
brandweer, een risicomatrix en een toezichtstrategie ontwikkelt. Door risico gestuurd toezicht
is, op basis van geschatte risico's en het naleefgedrag van voorgaande jaren, het ene
verkooppunt meer gecontroleerd dan het andere. Ondernemers die het goed voor elkaar
hadden de afgelopen jaren, zijn in december minder bezocht door onze toezichthouders dan
ondernemers die zich minder goed aan de regels hebben gehouden. De beschikbare
capaciteit kon op deze manier efficiënter worden ingevuld. Uitgangspunt was wel dat elk
bedrijf minimaal één controle kreeg.
De wijze van risico gestuurd toezicht wordt nog nader geëvalueerd, maar de voorlopige
conclusie is dat deze aanpak werkt. Zo hebben drie bedrijven binnen het werkgebied van de
OFGV die in de risicomatrix voorkwamen een proces verbaal gekregen omdat de
ondernemers zich niet aan de regels hielden. Daarnaast is er een aantal keer een
waarschuwing afgegeven voor het niet zorgvuldig naleven van de veiligheidsvoorschriften.
In 2016 is veel aandacht besteed aan de boringsvrije zone. In de gemeenten Almere en
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Zeewolde bevindt zich in de ondergrond van deze zone een drinkwaterbel die wordt gebruikt
voor onze drinkwatervoorziening. De drinkwaterbel wordt aan de bovenzijde afgesloten met
een kleilaag. Ter bescherming van het drinkwater mag deze kleilaag niet beschadigd raken.
Er vinden in dit gebied nu veel bouwactiviteiten plaats. De uitvoerders blijken alleen niet
altijd goed op de hoogte zijn van de regels. De OFGV heeft daarom voorlichting gegeven over
de regels voor boren en heien in dit gebied. Daarbij hebben toezichthouders bijna wekelijks
controles uitgevoerd.
De aandacht voor asbest is in 2016 gegroeid. De OFGV heeft veel asbestmeldingen
ontvangen en ook veel controles bij asbestsloop gedaan. Er zijn meerdere illegale of niet juist
uitgevoerde asbestverwijderingen geconstateerd. Hier is handhavend opgetreden. Uit deze
waarneming blijkt dat toezicht op asbestsloop nog steeds veel aandacht vraagt.
In de zwemperiode (1 mei tot loktober) is intensief toezicht gehouden op de
zwemwaterkwaliteit van de 27 officiële en 5 potentiële zwemstranden in Flevoland. Veel
stranden hebben dit jaar last gehad van blauwalg. De toezichthouders van de OFGV hebben
de stranden regelmatig gecontroleerd. De actuele informatie werd gedeeld met de burgers
via de website en sociale media.
In het laatste kwartaal van 2016 heerste de vogelgriep in Nederland en dan vooral in het
gebied rondom de randmeren. Om onnodige besmetting te voorkomen heeft de OFGV het
toezicht aangepast. Zo zijn er geen controles uitgevoerd bij agrarische bedrijven. Ook zijn er
minder controles per boot op de randmeren uitgevoerd en geen vogeltellingen gedaan. Dit
om verstoring van vogels (en daarmee weer verspreiding van het virus) te voorkomen. Wel is
gecontroleerd of de vogels niet door een andere oorzaak werden verstoord, bijvoorbeeld
door kitesurfen of jacht.
De handhavingsestafette vond dit jaar plaats van 28 september tot en met 5 oktober. Er zijn
23 projecten uitgevoerd door 35 deelnemende organisaties zoals gemeenten en provincies,
politie, brandweer en natuurbeheerders. In 105 controles zijn 32 waarschuwingen en 6
processen-verbaal afgegeven. Het was een geslaagde estafette waarvoor ook de media
interesse heeft getoond.
De processen van toezicht en handhaving verlopen steeds efficiënter. Zo worden de controles
door de administratieve medewerkers ingepland. Daarnaast zijn alle 'oude' controles afgerond
en afgesloten in Squit. Gelijktijdig zijn alle digitale zaken opgeschoond.
In juni 2016 heeft het Ambtelijk Omgevingsoverleg (Aoo) opdracht gegeven om te komen
tot een gezamenlijk VTH uitvoeringskader voor het gehele werkgebied van de OFGV. Dit
uitvoeringskader gaat om eenduidig beleid op het gebied van vergunningen, toezicht en
handhaving en draagt bij tot de totstandkoming van een level playing field. Het
uitvoeringskader is in 2016 voorbereid en wordt in 2017 met de partners besproken.
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A.I.3. Baten en lasten
De lasten zijn € 1.027.000 lager dan geraamd en de baten zijn € 35.000 hoger dan geraamd.

c

Totaal baten
Totaal lasten

1€

•__
-.IIr; •

.

Mutatie reserves

1€

Realisatie
2016

Begroting na
wijziging

11.219.465 c
11.568.1971€
A,,:
1.286.009 1€

.

Begroting
voor wijziging

Verschil
realisatie en
begroting

11.184.426 €
12.595.5451€

11.'055.188 c
11.055.1881 €

1.411.1191 €

-

.-..

..

-35.039 t
1.027.348 €
-t,

1€

Realisatie
2015

t,

:

.

125.110

11.105.821
11.118.025

c

620.337
. n:----·

In de volgende tabellen is een beknopte verschillenanalyse weergegeven. Deze is
onderverdeeld in verschillenanalyses van de lasten, subsidies, baten en reserves.
Verschillenanalyse

lasten

2016

KOI1:e
toelichting

Inctdéntèle

Lagere lonen en sociale lasten

388.442

Hogere flexibele schil personeel
Lagere opleidingskosten en algemene
personeelskosten

-84.510

Lagere afsc hrijvingen
Niet gebruiken onvoorzien

64.951
100.000

77.859

ruimte in het sëllarisbudgetdoor vacatures en
vertrekkend personeel.
Incidentele ruimte in het salarisbuget is aangewend voor de
inzet van de flexibele schil.
De lagere kosten zijn direct gerelateerd aan de openstaande
vacatures.
Afgeschreven activa wordt niet direct vervangen, maar pas
wanneer daar noodzaak toe is.
Onvoorzien is niet aangewend.
De directe kosten voor Flevoland zijn lager dan geraamd,
onder andere door lagere kosten voor de vaartuigen

