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Besluit van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek van 28 juni 2017 tot aanwijzing van bestaande economische activiteiten 

inzake het ontwikkelen en organiseren van opleidingen en cursussen aan te wijzen als 

activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang 

 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV); 

 

overwegende dat de dienst economische activiteiten verricht ten behoeve van het 

maatschappelijk nut; 

 

gelet op artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet;  

 

B E S L U I T 

 

De bestaande economische activiteiten inzake het ontwikkelen en organiseren van 

opleidingen en cursussen aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen 

belang. 

 

Aanleiding 

De Wet markt en overheid (Wet M&O) is onderdeel van de Mededingingswet. De wet staat 

toe dat overheden economische activiteiten verrichten, mits er eerlijke concurrentie en een 

gelijk speelveld met marktpartijen is. Economische activiteiten en bevoordelingen van 

overheidsbedrijven die plaatsvinden in het algemeen belang zijn uitgezonderd (art 25h lid 

5) van de Wet M&O.  

 

Kenniscentrum  

De OFGV ontwikkelt en organiseert opleidingen en cursussen die betrekking hebben op 

het Omgevingsrecht. Het Kenniscentrum valt onder het Team Expertise van de OFGV. Het 

Kenniscentrum organiseert onder andere de landelijke bodemdag en asbestdag, de HBO 

opleiding Omgevingsrecht en diverse cursussen over onderwerpen zoals 

Activiteitenbesluit, ketentoezicht, vuurwerk en permanente her- en bijscholing van BOA’s. 

De opleidingen en cursussen worden alleen aangeboden aan overheden die werkzaam zijn 

op het terrein van het Omgevingsrecht in Nederland. Cursussen vinden veelal plaats ten 

kantore van de OFGV, maar kunnen ook op locatie worden aangeboden bij bijvoorbeeld de 

RUD Zeeland. 

 

Beoordeling algemeen belang 

Het externe cursusaanbod is onvoldoende toegespitst op de kwaliteitscriteria 2.1 en de 

komende wetswijzigingen specifiek voor het vakgebied vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. Daarom kiest de OFGV voor het opzetten van opleidingen en cursussen die 

optimaal aansluiten bij de leerbehoefte van de medewerkers. Ervaringen tijdens de 
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uitvoering van de werkzaamheden worden door externe trainers verwerkt tot 

praktijkcasussen.  

 

Conclusie 

Wij achten het algemeen belang van praktijkgerichte opleidingen die aansluiten bij de 

kwaliteitscriteria en wetswijzigingen groter dan de belangen van marktpartijen die 

soortgelijke cursussen aanbieden. De benadeling van marktpartijen is daarnaast beperkt, 

omdat bij de ontwikkeling en organisatie van de opleidingen wordt samengewerkt met 

externe trainers. 

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen vanaf zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, 

bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en 

adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het 

bezwaarschrift moet worden gericht aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. 

 

Lelystad, 28 juni 2017 

 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
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