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Centraal tijdens de praktijkbijeenkomst op 24 januari 2017 te Apeldoorn, stond de implementatie 

van de Omgevingswet. Gemeente Apeldoorn, gemeente De Bilt, gemeente Groningen en de 
omgevingsdienst IJmond gaven informatie over hoe zij nu al bezig zijn met de implementatie. De 
VNG vertelde wat veranderstrategieën inhouden en hoe je hiermee zelf aan de slag kan gaan. 
 
Nieuwe manier van werken 
Bij de gemeente Apeldoorn zijn zeven sporen geformuleerd om de implementatie van de 
Omgevingswet binnen de organisatie vorm te geven. Het is nog onzeker hoe de organisatie precies 

moet gaan veranderen en de zeven sporen van implementatie gaan over de gezamenlijke 
zoektocht naar een nieuwe manier van werken die past in de geest van de omgevingswet. De 
gemeente De Bilt is vanuit het perspectief van de gemeente als dienstverlener aan de slag gegaan 
met de implementatie van de Omgevingswet. Daarbij ligt de zorgplicht (de verantwoordelijkheid) 
van de fysieke leefomgeving bij iedereen, dus ook bij de gehele samenleving. Samenwerking met 
gemeenten, provincie, omgevingsdienst en andere ketenpartners is tevens een belangrijk aspect 
van de Omgevingswet. Omgevingsdienst IJmond heeft een actieve rol opgepakt om deze 

samenwerking te organiseren door tijdens een Omgevingstafel kennis en expertise te delen over de 

implementatie van de Omgevingswet. 
 
Impactanalyse 
De gemeente Groningen laat een impactanalyse uitvoeren naar de impact van de Omgevingswet. 
Aan de hand van deze analyse zullen zij een helder beeld krijgen op de veranderingen die binnen 

de organisatie nodig zullen zijn bij de implementatie van de Omgevingswet. Het maken van een 
impactanalyse is een start van een intensief traject en het is een procesinstrument om 
bewustwording binnen je organisatie te creëren over de veranderingen die gaan komen. Na de 
impactanalyse zullen pilots uitgevoerd gaan worden, zodat acceptatie en bewustwording om 
‘omgevingsproof’ te gaan werken zullen komen.  
 
Veranderingsstrategie 

Omgevingswet vraagt van overheden een andere wijze van werken. Voor gemeenten heeft de VNG 
veranderstrategieën ontwikkelt. Afhankelijk van de focus en de wijze van veranderen kan een 
gemeente  worden gekoppeld een veranderingsstrategie. In onderstaande afbeelding zijn de vier 
strategieën geordend op de assen focus (intern, extern) en veranderwijze (aanpassen, 
veranderen).  

 

 
 

 

 
 


