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Toelichting
Provincies onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk kunnen
ter behartiging van één of meer belangen overgaan tot samenwerking. Deze samenwerking kan
worden gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), hetgeen inhoudt dat een
zogenaamde gemeenschappelijke regeling wordt getroffen.
Voor gemeenschappelijke regelingen waaraan (een of meerdere organen van) de provincie
deelneemt, dienen Gedeputeerde Staten op basis van het bepaalde in artikel 27 Wgr juncto artikel
41, 52 en 74 Wgr een register bij te houden van de geldende gemeenschappelijke regelingen,
waaraan de provincie deelneemt. Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een
ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is
ingeschreven ter beschikking gesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de registers.
Krachtens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het register het navolgende
te vermelden:
a) de deelnemers;
b) de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst;
c) de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid,
tweede volzin, Wgr krachtens de regeling zijn overgedragen;
d) het adres en de plaats van de vestiging;
e) of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijke orgaan is ingesteld.
Opgemerkt wordt dat onder b. niet alle wettelijke voorschriften van algemene aard vermeld zijn,
die ook het samenwerkingsverband kunnen beheersen, maar slechts de specifieke regelingen, zoals
de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Waterwet, die op het
samenwerkingsverband van toepassing zijn.
In dit register zijn de volgende gemeenschappelijk regelingen waaraan provincie Flevoland
deelneemt, opgenomen:
1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
2. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
3. Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
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1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
a. deelnemers (15)
Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland, Gemeente Almere, Gemeente Blaricum, Gemeente
Dronten, Gemeente Zeewolde, Gemeente Hilversum, Gemeente Huizen, Gemeente Laren,
Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk, Gemeente Weesp, Gemeente
Wijdemeren, Gemeente Zeewolde en Gemeente Gooise Meren.
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Provinciewet;
- Gemeentewet;
- Algemene wet bestuursrecht;
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid,
tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geeft uitvoering aan taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving m.b.t. het milieu en de fysieke leefomgeving voor de
deelnemende gemeenten en provincies in het gebied van de provincie Flevoland en de regio Gooi
en Vechtstreek. De uitvoering van deze taken wordt bij de omgevingsdienst ondergebracht met
behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers (mandaat).
d. het adres en de plaats van vestiging
Bezoekadres:
Botter 14-15
8232 JP Lelystad
Postadres:
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld
Een openbaar lichaam, genaamd ‘Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek’.
f. inwerkingtreding
De gemeenschappelijke regeling is in werking getreden met ingang van 11 juni 2012.
g. wijziging
De laatste wijziging heeft plaatsgevonden 10 april 2020.
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2. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
a. deelnemers (7)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie Flevoland, Gemeente Dronten,
Gemeente Lelystad, Gemeente Urk, Gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland.
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Provinciewet;
- Gemeentewet;
- Waterschapswet;
- Archiefwet.
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid,
tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen
Bij de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief is een
openbaar lichaam ingesteld met het doel de belangen die de deelnemers hebben bij goed beheer
van de archiefbescheiden en collecties, die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie,
de archiefbewaarplaats van de provincie, de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de
archiefbewaarplaats van het waterschap, en alle daarbij behorende aangelegenheden in
gezamenlijkheid te behartigen.
d. het adres en de plaats van vestiging
Bezoekadres:
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad
Postadres:
Postbus 73
8200 AB Lelystad
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld
Een openbaar lichaam, genaamd ‘Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief’
f. inwerkingtreding
De gemeenschappelijke regeling is in werking getreden met ingang van 1 juni 2017.
g. wijziging
N.v.t.
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3. Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
a. deelnemers (4)
Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht en de Provincie Zuid-Holland.
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Provinciewet.
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid,
tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen
De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd.
Hoofdstuk XIA Provinciewet regelt de bevoegdheden van de rekenkamer. Artikel 183, eerste lid, van
de Provinciewet luidt: ‘De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de
rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur.’ De Rekenkamer doet zowel
provincie-vergelijkend als provincie-specifiek onderzoek op basis van een eigen
onderzoeksprogramma. De programmaraad, die bestaat uit statenleden, adviseert de Rekenkamer
over de programmering.
d. het adres en de plaats van vestiging
Randstedelijke Rekenkamer
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld
Een gemeenschappelijk orgaan, genoemd in artikel 8, tweede lid, Wet gemeenschappelijke
regelingen, genaamd ‘Randstedelijke Rekenkamer’.
f. inwerkingtreding
De gemeenschappelijke regeling is in werking getreden met ingang van 28 juli 2005.
g. wijziging
De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 10 december 2014.
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Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27
van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
• Deelnemers: Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland, Gemeente Almere, Gemeente
Blaricum, Gemeente Dronten, Gemeente Zeewolde, Gemeente Hilversum, Gemeente
Huizen, Gemeente Laren, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk,
Gemeente Weesp, Gemeente Wijdemeren, Gemeente Zeewolde en Gemeente Gooise
Meren.
• Wettelijke voorschriften: Wet gemeenschappe-lijke regelingen; Provinciewet;
Gemeentewet; Algemene wet bestuursrecht; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
• Overgedragen bevoegdheden: De OFGV geeft uitvoering aan taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving m.b.t. het milieu en de fysieke leefomgeving
voor de deelnemende gemeenten en provincies in het gebied van de provincie Flevoland en
de regio Gooi en Vechtstreek. De uitvoering van deze taken wordt bij de omgevingsdienst
ondergebracht met behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers (mandaat).
• Adres en plaats vestiging: Bezoekadres: Botter 14-15, 8232 JP Lelystad. Postadres: Postbus
2341, 8203 AH Lelystad.
• Type: openbaar lichaam
2. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief

•

•
•

•
•

Deelnemers: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie Flevoland,
Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, Gemeente Urk, Gemeente Zeewolde en
Waterschap Zuiderzeeland.
Wettelijke voorschriften: Wet gemeenschappe-lijke regelingen; Provinciewet;
Gemeentewet; Waterschapswet.
Overgedragen bevoegdheden: Bij de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Het Flevolands Archief is een openbaar lichaam ingesteld met het doel de belangen
die de deelnemers hebben bij goed beheer van de archiefbescheiden en collecties, die
berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, de archiefbewaarplaats van de
provincie, de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de archiefbewaarplaats van het
waterschap, en alle daarbij behorende aangelegenheden in gezamenlijkheid te behartigen.
Adres en plaats vestiging: Bezoekadres: Oostvaardersdijk 113, 8242 PA Lelystad. Postadres:
Postbus 73, 8200 AB Lelystad.
Type: openbaar lichaam

3. Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer (RRK)
• Deelnemers: Provincie Flevoland, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht en de
provincie Zuid-Holland.
• Wettelijke voorschriften: Wet gemeenschappe-lijke regelingen; Provinciewet.
• Overgedragen bevoegdheden: De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid,
de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde
bestuur.
• Adres en plaats vestiging: Teleport-boulevard 110, 1043 EJ Amsterdam.
• Type: gemeenschappelijk orgaan.
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