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1 Inleiding 

In de periode van 2012 tot nu heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van IenM een 

reeks onderzoeken uitgevoerd waarin de financiële effecten van de Omgevingswet in kaart zijn 

gebracht. In het uitgangspuntenrapport dat is opgesteld voor de onderzoeken, die zijn uitgevoerd 

naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord van juni 2015, is afgesproken om voor decentrale 

overheden een uurtarief te gebruiken op basis van de CAR-UWO tabel van 2015 inclusief btw.1 In 

de verschillende onderzoeken zijn bij enkele echter afwijkende uitgangspunten gehanteerd voor 

de uurtarieven van de overheid. Daarnaast zijn naar aanleiding van voortschrijdend inzicht enkele 

correcties doorgevoerd. 

Als onderdeel van het project ‘Financiële effecten moties Omgevingswet’ zijn alle berekeningen 

in overeenstemming gebracht met het uitgangspuntenrapport en zijn de benodigde correcties 

doorgevoerd. Deze notitie vat de resultaten van de herziene berekeningen samen.  

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van correcties die zijn doorgevoerd. Hoofdstuk 3 omvat de her-

ziene resultaten. De tabellen zijn qua opzet gelijk gehouden aan de oorspronkelijke rapporten en 

notities, zodat deze indien gewenst eenvoudig kunnen worden vergeleken.   

                                                   

1 CAR-UWO salaristabel 2015, incl. 32,9% overhead, werkgeverstoeslagen, correctie voor productiviteit en 21% 

btw. 
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2 Overzicht van de correcties per onderzoek 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de correcties die zijn doorgevoerd ten opzichte van de 

eerder uitgevoerde onderzoeken binnen de mantelovereenkomst ‘Financiële effecten stelsel om-

gevingsrecht’.  

2.1 Financiële effecten van de Omgevingswet 

Ten opzichte van de berekeningen die ten grondslag liggen aan het rapport ‘Financiële effecten 

Omgevingswet’ (versie 2.0), hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

 In het onderzoek is gerekend met overheidstarieven zonder btw. Dit is gecorrigeerd. De be-

rekeningen die op de overheidstarieven zijn gebaseerd, zijn aangepast, inclusief de bereke-

ning van de nieuw te introduceren leges voor de milieuvergunning.  

 In bijlage twee van het rapport ‘Financiële effecten Invoeringswet’ zijn twee correcties opge-

nomen die betrekking hebben op het onderzoek naar de gevolgen van de Omgevingswet: 

 In het onderzoek is ervan uitgegaan dat gemeenten een jaarlijkse besparing van minimaal 

€ 4,4 miljoen en maximaal € 11,1 miljoen hebben omdat zij niet worden verplicht om een 

omgevingsvisie op te stellen.2 De Tweede Kamer heeft echter besloten gemeenten toch 

hiertoe te verplichten. Deze reductie is daarom uit het model geschrapt. 

 In bijlage 2 van het rapport ‘Financiële effecten Invoeringswet’ is aangegeven dat het 

rapport met hierin de effecten van de Omgevingswet een continuïteitfout bevatte ten aan-

zien van de maximale structurele uitvoeringslasten voor het omgevingsplan. Deze fout 

was bij het onderzoek naar de gevolgen van de amvb’s echter al hersteld. De correctie 

was hiermee overbodig. 

2.2 Effecten van de amvb’s Omgevingswet 

Ten opzichte van de berekeningen die ten grondslag liggen aan het rapport ‘Financiële effecten 

amvb’s Omgevingswet’ en de bijbehorende oplegnotitie, hebben de volgende wijzigingen plaats-

gevonden: 

 In dit rapport is gerekend met overheidstarieven zonder btw. Dit is gecorrigeerd. De bereke-

ningen die op de overheidstarieven zijn gebaseerd, zijn aangepast, inclusief de besparing van 

de leges die voor bedrijven ontstaat omdat de gebruiksvergunning wordt vervangen door een 

melding. 

 In het oorspronkelijke onderzoek werd beperkt aandacht besteed aan de gevolgen van aan-

passingen van leges. Voor deze notitie zijn de gevolgen van alle wijzigingen voor leges ver-

duidelijk en waar nodig aangevuld. Doordat de leges onder meer zijn afgeleid van de totale 

personeelskosten, heeft de aanpassing van de btw ook gevolgen voor de hoogte van de leges.  

 Uit onderzoek naar de gevolgen van de ingediende moties3 bleek dat de eerder vervallen 

bruikbaarheidseisen voor woningen weer opgenomen worden in het Bbl, met name als gevolg 

van motie 55 van Çegerek & Veldman. De eerder berekende reductie van minimaal € 450 

miljoen en maximaal € 900 miljoen per jaar vervalt hierdoor.4  

 De vervallen bruikbaarheidseisen voor utiliteitsbouw zijn eerder niet in beeld gebracht. De 

vervallen bruikbaarheidseisen komen door deze moties niet terug in het Bbl en geven poten-

tieel een jaarlijkse reductie van de nalevingskosten van bedrijven van minimaal € 21,3 miljoen 

                                                   
2 In het rapport ‘Financiële effecten van de Invoeringswet’ staan abusievelijk de bedragen € 4,1 miljoen en 

€ 10,4 miljoen vermeld.  

3 Deze correctie is doorgerekend in de notitie ‘Financiële effecten moties Omgevingswet’, Sira Consulting, 2017. 

4 Het was eerder al niet duidelijk hoe deze reductie in de praktijk zou worden gerealiseerd. 
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en maximaal € 42,5 miljoen. De uitgebreide toelichting op de correctie is opgenomen in de 

notitie ‘Financiële effecten moties Omgevingswet’. 

 De TK motie 62 van Veldhoven leidt ertoe dat de gemeenteraad bij de kennisgeving van het 

voornemen om een omgevingsplan vast te stellen, aan moet geven hoe burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken. Dit 

leidt tot een toename van de bestuurlijke lasten met € 6.200 per jaar. De uitgebreide toelich-

ting op de correctie is opgenomen in de notitie ‘Financiële effecten moties Omgevingswet’. 

2.3 Effecten van de Aanvullingswet grondeigendom 

Ten opzichte van de berekeningen die ten grondslag liggen aan het rapport ‘Financiële effecten 

Aanvullingswet grondeigendom’, hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

 In het onderzoek is gerekend met overheidstarieven zonder btw. Dit is gecorrigeerd. De be-

rekeningen die op de overheidstarieven zijn gebaseerd, zijn aangepast. 

 In het onderzoek is een bandbreedte gehanteerd voor de verwachte effecten. Deze was ge-

baseerd op de omvang van het effect, waarbij het kleinste effect als ondergrens en het groot-

ste effect als bovengrens is gehanteerd. Dit is aangepast, zodat het maatschappelijk effect 

leidend is. De minst gunstige situatie is gehanteerd als ondergrens en de meest gunstige 

situatie als bovengrens. De bandbreedte is hierdoor groter geworden. 
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3 Herziene onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk zijn de herziene resultaten van de onderzoeken naar de Omgevingswet, de 

amvb’s en de Aanvullingswet grondeigendom opgenomen. Bij de andere onderzoeken was geen 

correctie nodig. 

In deze notitie zijn voor de volledigheid ook de (ongewijzigde) resultaten voor bedrijven en bur-

gers opgenomen. Bij elke tabel is aangegeven of deze ten opzichte van het oorspronkelijke rap-

port is gewijzigd en welke tabel uit het oorspronkelijke rapport deze vervangt. 

3.1 Onderzoek financiële effecten Omgevingswet 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de gevolgen van de Omgevingswet. De resul-

taten voor decentrale overheden zijn gewijzigd zodat de uurtarieven nu inclusief 21% btw zijn. 

De onderstaande tabellen omvatten de herziene resultaten. Deze vervangen de tabellen in hoofd-

stuk 6 van het rapport ‘Onderzoek financiële effecten Omgevingswet’. 

3.1.1 Eenmalige effecten voor bedrijven en burgers 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de eenmalige lasteneffecten van de Omgevings-

wet voor bedrijven en burgers. Deze tabel is nieuw en vervangt in hoofdstuk 6 de laatste alinea 

van pagina 49. 

 

Tabel 1 Initiële effecten van de Omgevingswet voor bedrijven en burgers  
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3.1.2 Structurele effecten voor bedrijven en burgers 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele lasteneffecten van de Omgevings-

wet voor bedrijven. De tabel vervangt tabel 4 uit hoofdstuk 6 van het rapport ‘Financiële effecten 

amvb’s Omgevingswet. In de tabel is alleen onderdeel 13 gewijzigd. De leges voor milieuvergun-

ningen zijn afgeleid van de personele inzet voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Aan-

gezien de overheidstarieven zijn verhoogd met 21% btw, nemen ook de legeskosten met 

datzelfde percentage toe. 

 

Tabel 2. Structurele effecten van de Omgevingswet voor bedrijven en burgers 

 

 

Een belangrijk deel van de financiële effecten vloeit voort uit de berekening van de leges voor 

milieuvergunningen. De onderstaande tabel toont de berekening hiervan, na correctie voor de 

uurtarieven. De tabel vervangt tabel 2 van het oorspronkelijke rapport. 

Tabel 3. Raming van de leges voor milieuvergunningen. 
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3.1.3 Eenmalige effecten voor de overheid 

In het onderzoek naar de financiële effecten van de Omgevingswet, zijn ook de eenmalige kosten 

in kaart gebracht. Deze berekening is niet geactualiseerd omdat deze later is vervangen door het 

hiervoor gerapporteerde bedrag in het onderzoek ‘Synthese Financiële Effectentoetsen Stelsel-

herziening Omgevingsrecht’.5  

3.1.4 Structurele effecten voor overheden 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele lasteneffecten van de Omgevings-

wet voor overheden. Deze tabel vervangt tabel 4 uit hoofdstuk 6 van het rapport ‘Financiële 

effecten amvb’s Omgevingswet en tabel III-1 in bijlage III van het rapport ‘Financiële effecten 

amvb’s Omgevingswet’. 

De aanpassing van de uurtarieven voor de btw leidt, samen met het gewijzigde aantal bevoegd 

gezagen, tot enkele opvallende veranderingen. De belangrijkste zijn: 

 3. Omgevingsvisies en programma’s. Het is onduidelijk welk deel van de geraamde kosten 

voor het opstellen van visies door waterschappen het gevolg is van de inzet van eigen perso-

neel. Voor de berekening is ervan uitgegaan dat de kosten voor personele inzet bij water-

schappen minimaal 40% tot maximaal 67% bedragen. Deze percentages zijn afgeleid van de 

verdeling bij gemeenten (zie ook het volgende punt). 

 4. Algemene regels in de fysieke leefomgeving. De kosten voor personele inzet bedragen bij 

gemeenten minimaal 40% tot maximaal 67% van de kosten van het maken van plannen.6 De 

kosten voor personele inzet nemen door de btw-correctie toe met 21%. De toename wordt bij 

gemeenten gedempt doordat het aantal bevoegd gezagen afneemt van 408 in de eerdere 

berekening tot 388 in de huidige situatie. 

 13. Financiële bepalingen. De leges voor milieuvergunningen zijn afgeleid van de personele 

inzet voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Aangezien de overheidstarieven zijn 

verhoogd met 21% btw, nemen ook de legeskosten met datzelfde percentage toe. 

 16. Procedures. In totaal vervallen door de Omgevingswet circa 55 plan-mer-ren per jaar, 49 

gemeentelijke en 6 provinciale. De personele kosten maken 14% uit van de totale kosten voor 

een gemeentelijke plan-mer. Bij een provinciale plan-mer bedragen de personele kosten 

22%.7 De personele kosten zijn gecorrigeerd voor btw. 

  

                                                   
5 ‘Synthese Financiële Effectentoetsen Stelselherziening Omgevingsrecht’, Bont Consult/Cebeon, 2015. 

6 ‘Onderzoek Administratieve Lasten Bor en Mor’, SIRA Consulting, april 2008. 

7 ‘Bestuurlijke lasten IGS m.e.r.’, SIRA Consulting, april 2009. 



 

 

 

 

 

     7/20 

Tabel 4.Structurele effecten van de Omgevingswet voor overheden  

 

  

 

Een belangrijk deel van de financiële effecten vloeit voort uit de berekening van de leges voor 

milieuvergunningen. De toelichting op de legeseffecten zijn terug te vinden in tabel 3. 
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3.2 Onderzoek financiële effecten amvb's Omgevingswet 

De onderstaande tabellen geven een geconsolideerd overzicht van de gevolgen van de vier amvb’s 

onder de Omgevingswet. In deze tabellen zijn alle wijzigingen uit de oplegnotitie en de in de 

voorgaande paragraaf omschreven correcties doorgevoerd. Deze tabellen vervangen de tabellen 

in hoofdstuk 6 en bijlage 1 van de ‘Oplegnotitie bij het onderzoek naar de financiële effecten van 

de amvb's van de Omgevingswet’. 

3.2.1 Eenmalige effecten voor bedrijven en burgers 

In het onderzoek ‘Financiële effecten amvb’s Omgevingswet’ zijn voor zowel burgers als bedrijven 

geen aanvullende effecten geïdentificeerd ten opzichte van het onderzoek naar de Omgevingswet. 

3.2.2 Structurele effecten voor bedrijven 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele lasteneffecten van de vier amvb’s 

voor bedrijven. De tabel vervangt figuur 4 op pagina 100 van het rapport ‘Financiële effecten 

amvb’s Omgevingswet.  

De aanpassing van de uurtarieven voor de btw voor overheden heeft gevolgen voor de leges. 

Voor het onderzoek naar de amvb’s raakt dit vooral de leges voor de afwijkvergunning.  

In het rapport en de oplegnotitie is voor afwijkingsvergunningen uitgegaan van een legesbedrag 

van € 1.700. Dit bedrag was gebaseerd op 27,5 manuren bij een uurtarief van € 45 exclusief btw, 

plus € 450 aan publicatiekosten. In de overige berekeningen rond dit onderwerp is uitgegaan van 

schaal 10a (€ 79 per uur inclusief btw). De totale toename van de leges is door de aanpassing 

van het uurtarief, groter dan alleen de 21% btw-correctie. Na correctie bedragen de leges circa 

€ 2.600 per situatie. 

De beschreven aanpassing heeft gevolgen voor de legesberekeningen bij globaal bestemmen en 

faseren van onderzoek, alsmede de vereenvoudiging van onderzoeksverplichtingen. 
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Tabel 5. Structurele effecten van de amvb’s voor bedrijven  

 

Vervolg van de tabel op de volgende pagina >> 
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Naast de in paragraaf 2.2 genoemde aanpassingen zijn voor de Bkl ten aanzien van het rapport 

en de daarbij behorende oplegnotitie nog enkele correcties gemaakt in de berekeningen. Deze 

betroffen met name het consequent doorrekenen van de opeenvolgende aanpassingen voor het 

onderdeel omgevingsplannen.  
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3.2.3 Structurele effecten voor burgers 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele lasteneffecten van de vier amvb’s 

voor burgers. De tabel is nieuw. In het voorgaande onderzoek werd ervan uitgegaan dat alle 

lasteneffecten gedragen werden door het bedrijfsleven. Dit is gecorrigeerd in de oplegnotitie bij 

het rapport ‘Financiële effecten AMvB’s Omgevingswet’, maar daarin was geen overzichtstabel 

opgenomen. 
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Tabel 6. Structurele effecten van de amvb’s voor burgers  

 

Vervolg van de tabel op de volgende pagina >> 
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     14/20 

3.2.4 Eenmalige effecten voor de overheid 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de eenmalige lasteneffecten van de vier amvb’s 

voor overheden. De tabel vervangt figuur 3 op pagina 99 van het rapport ‘Financiële effecten 

amvb’s Omgevingswet.’ 

 

Tabel 7.  Eenmalige effecten van de amvb’s voor overheden   
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3.2.5 Structurele effecten voor overheden 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele lasteneffecten van de vier amvb’s 

voor bedrijven. De tabel vervangt figuur 5 op pagina 102 van het rapport ‘Financiële effecten 

amvb’s Omgevingswet. 

 

Tabel 8. Structurele effecten van de amvb’s voor de bestuurlijke lasten van overheden  

 

Vervolg van de tabel op de volgende pagina>> 
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Tabel 9. Structurele effecten van de amvb’s voor de financiële kosten van overheden  

 

 

Vervolg van de tabel op de volgende pagina>> 
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3.3 Effectmeting Aanvullingswet grondeigendom 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van de Aanvullingswet grondeigendom 

voor het bevoegd gezag en voor eigenaren. De resultaten voor decentrale overheden zijn gewij-

zigd omdat er een andere salaristabel is gebruikt voor de uurtarieven en de uurtarieven nu inclu-

sief 21% btw zijn.  

Deze tabel vervangt de samenvattende tabel in hoofdstuk 8 van het rapport ‘Effectmeting Aan-

vullingswet grondeigendom’. In het oorspronkelijke onderzoek is bij de bandbreedtes het kleinste 

effect als ondergrens gehanteerd en het grootste effect als bovengrens. Dit uitgangspunt is ge-

wijzigd, waarbij het maatschappelijk minst aantrekkelijke resultaat als ondergrens is gehanteerd 

en het maatschappelijk meest aantrekkelijke resultaat als bovengrens. De in de tabel gepresen-

teerde cijfers zijn het saldo van meerdere afzonderlijke berekeningen, die elk afzonderlijk zijn 

doorgerekend voor deze actualisatie. Deze aanpassing heeft er, samen met de correctie van de 

uurtarieven, toe geleid dat de totale bandbreedte is toegenomen.  

 

Tabel 10. Samenvatting van de structurele kosteneffecten van de Aanvullingswet grondeigendom 

Instrument            Overheden (€/jr.)                  Eigenaren (€/jr.)  

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 

Voorkeursrecht 32.000 -89.000 0 -20.000 

Onteigening 683.000 -190.000 68.000 20.000 

Inrichting landelijk gebied 8000 1.000 0 0 

Stedelijke kavelruil* n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

Kostenverhaal* n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

Totaal 723.000 -278.000 68.000 0 

*  De effecten van deze instrumenten kunnen pas worden bepaald als de nadere uitwerking in het aanvullings-

besluit beschikbaar is. 
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Bijlage 1. Overzicht van correcties van uurtarieven 

De onderstaande tabel toont een overzicht van de tot dusver verschenen onderzoeken. Per on-

derzoek is op hoofdlijnen aangegeven welke afwijkingen er bij de uurtarieven zijn ten opzichte 

van het uitgangspuntenrapport en welke correcties zijn doorgevoerd. Alleen bij de gearceerde 

onderzoeken was een herberekening nodig. Het overzicht van inhoudelijke correcties is opgeno-

men in paragraaf 2. 

 

Tabel 11. Overzicht van correcties per onderzoek 

Rapport/notitie Afwijkingen t.o.v. uitgangspuntenrapport Correcties 

Onderzoek financiële  

effecten Omgevingswet 

(2012) 

 Onjuiste salaristabel (2012) 

 Onjuiste overhead (25%) 

 Btw niet meegerekend 

Geen correctie nodig. De 

uitkomsten van dit onder-

zoek zijn door een update in 

2014 niet meer relevant. 

IenM Update effecten  

Omgevingswet (2014) 

 Btw niet meegerekend De tarieven zijn verhoogd 

met 21% btw.  

Financiële effecten  

Aanvullingswet geluid (2015) 

 Geen8 Geen correctie nodig.  

Financiële effecten  

Aanvullingswet bodem (2015) 

 Geen9 Geen correctie nodig. 

Resultaten van de pilot gege-

vensverzameling besluiten 

Omgevingswet (2016) 

 Geen10 Geen correctie nodig. 

Financiële effecten amvb’s  

Omgevingswet (2016) 

 

 Btw niet meegerekend 

 

De tarieven zijn verhoogd 

met 21% btw. 

Effectmeting Aanvullingswet 

grondeigendom (2017) 

 Onjuiste salaristabel (Handleiding over-

heidstarieven 2016; kosten-plus tarief) 

 Btw niet meegerekend 

De gehele salaristabel is 

vervangen. 

Financiële effecten  

Invoeringswet (2017) 

 Geen11 Geen correctie nodig. 

 

                                                   
8 De notitie beschrijft de effecten alleen kwalitatief. Er zijn geen berekeningen opgenomen. 

9 De notitie kent enkele voorbeeldberekeningen, maar deze zijn niet opgenomen in de resultaten en hebben 

daarom geen gevolgen voor de totalen. 

10 De notitie kent enkele berekeningen, maar hierin is geen gebruik gemaakt van de uurtarieven voor decentrale 

overheden. 

11 De juiste tarieven zijn gehanteerd. 


