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Uitvoeringsprogramma 2019
In de voorlaatste GS vergadering van vorig jaar, heeft het college het Uitvoeringsprogramma 2019
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vastgesteld. In dit document staat de
uitvoering van de bodemtaken (bodemtoezichtstaken en plustaak vergunningverlening bodem) voor
het jaar 2019 beschreven. Lopende het jaar zal de OFGV via voortgangsrapportages rapporteren over
de voortgang van de uitvoering van de taken. Middels de jaarrapportage 2019 zullen uw Staten
hierover geïnformeerd worden.
De opzet van het Uitvoeringsprogramma 2019 ziet er anders uit dan voorgaande jaren. De OFGV
heeft in het programma voor 2019 een koppeling gemaakt tussen de activiteiten die zij uit gaat
voeren en het strategisch beleid van de deelnemers. Door deze koppeling hoopt de OFGV inzichtelijk
te maken hoe de uitgevoerde taken door de dienst zich verhouden tot de gestelde doelen van de
gemeenten en provincies. Voor de provincie Noord-Holland betekent dit dat we de uitvoering van
ons beleid door de OFGV beter kunnen monitoren. De voorgenomen activiteiten wijken niet af van
de activiteiten zoals die door de OFGV in 2018 zijn uitgevoerd in opdracht van GS. Wel wordt er extra
inzet gepleegd op het onderwerp Diffuus Lood. De provincie Noord-Holland inventariseert voor de
hele provincie de te onderzoeken kinderspeelplaatsen waar diffuus lood in de bodem kan zitten. De
omgevingsdiensten, waaronder de OFGV, ondersteunen de provincie bij dit project.
Regionaal beleidskader VTH 2019-2020
Begin dit jaar heeft het college het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 van de OFGV vastgesteld.
Middels een brief bent u hierover geïnformeerd. Het Beleidskader VTH 2019-2022 vormt het
uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in 7.2 van het Besluit omgevingsrecht van de
Omgevingsdienst. Met de VTH-strategie, die onderdeel uitmaakt van het Regionaal beleidskader,
wordt vastgelegd welke strategie wordt gehanteerd bij het gezamenlijk realiseren van de meerjarige
doelen en prioriteiten in het werkgebied van de OFGV samen met de partners.
Voorwaarde voor een succesvolle en integrale aanpak van problemen in de fysieke leefomgeving is
dat prioriteiten zowel lokaal, regionaal als landelijk voldoende samenhang vertonen. Ook het creëren
van een level playing field is een belangrijke opgave. Het opstellen van een Beleidskader en strategie
voor de uitvoering van de VTH taken door de OFGV draagt hieraan bij. De gemeenten en provincie
Noord-Holland hebben gezamenlijk de meerjarige doelen, prioriteiten en strategie op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu voor het werkgebied van de OFGV in
voornoemde documenten vastgelegd. Tezamen vormen deze documenten het uitvoerings- en
handhavingsbeleid zoals bedoel in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht.
De opdrachtgevers van de OFGV behouden met de vaststelling van het Beleidskader en de strategie
hun bestuurlijke afwegingsruimte. Zo blijft er, naast de samen overeengekomen gemeenschappelijke
prioriteiten voor het werkgebied van de OFGV, bijstelling mogelijk naar lokale inzichten en
voorkeuren. Iedere opdrachtgever kan in het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma eigen
prioriteiten benoemen.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Het dagelijks bestuur van de OFGV heeft aan PROOF adviseurs, een juridisch organisatieadvies
bureau voor de publieke sector, de opdracht gegeven de Gemeenschappelijke Regeling (GR) te
actualiseren. Begin dit jaar is met alle ambtelijke opdrachtgevers de eerste wijziging van de GR
besproken. Met vaststelling van de gewijzigde GR, voldoet de OFGV aan de huidige wet- en
regelgeving Omgevingsrecht.

