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1. Inleiding
Deze rapportage toont de resultaten van het Voortgangsonderzoek Invoering Omgevingswet dat het
Programma Aan de slag met de Omgevingswet in het voorjaar van 2017 gehouden heeft onder
gemeenten, waterschappen, provincies en rijksinstanties1.
Met dit Voortgangsonderzoek wil het Programma Aan de slag met de Omgevingswet zowel inzicht krijgen
in de voortgang bij de verschillende bestuurslagen als een indruk van de belangrijkste problemen en
uitdagingen waarvoor de verschillende overheden staan bij de invoering.
Het onderzoek wordt in principe twee keer per jaar uitgevoerd om in de tijd de voortgang van de
invoering van de wet te kunnen volgen bij de verantwoordelijke overheden. De uitkomsten van de
ronde die in de zomer van 2016 is gehouden, zijn verwerkt in een factsheet die bij de Tweede
Kamerbrief van 7 oktober 2016 van de Minister van Infrastructuur & Milieu2 aan de Tweede Kamer is
aangeboden.
Ten opzichte van de vorige ronde is een aantal extra vragen toegevoegd waardoor beter kan worden
aangesloten op de invoeringsfase waarin de verschillende overheden zich zich zouden moeten
bevinden conform de door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de koepels
ontwikkelde routeplanners.
De vergelijking tussen deze meting en het vorige voortgangsonderzoek (zomer 2016) wordt niet in deze
rapportage beschreven3. De resultaten, die licht werpen op de voortgang die de overheden tussen
beide ronden hebben gemaakt, zijn opgenomen in de factsheet bj de Tweede Kamerbrief van juli 2017.
Leeswijzer
Deze rapportage begint met een verantwoording van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt een
totaaloverzicht gegeven van de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet in het
openbaar bestuur. In de navolgende hoofdstukken zoomen we in op de stand van zaken bij de diverse
bestuurslagen.
De rapportage bevat bewust geen duiding van de resultaten. De samenwerkende koepels in het
Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaan zelf, samen met hun achterban, met de
uitkomsten en de duiding ervan aan de slag.
Bij de bestuurslagen waterschappen, provincies en rijksinstanties gaat het om een klein aantal
organisaties waarover gerapporteerd wordt. Ondanks deze kleine aantallen is er voor de leesbaarheid
voor gekozen om de beschrijving in percentages te doen, met daarbij de vermelding van het aantal
organisaties waarom het gaat (n=….). Bij het lezen van de betreffende hoofdstukken dient er rekening
mee gehouden te worden dat de percentages gebaseerd zijn op kleine aantallen.
Bij enkele grafieken en de bijbehorende beschrijvingen tellen de percentages op tot meer dan 100
procent. Dit komt door de mogelijkheid die respondenten hadden om bij de betreffende vragen
meerdere antwoorden te geven.
In de bijlage vindt u een overzicht van de deelnemende organisaties per bestuurslaag. Daarnaast zijn in
de bijlagen de antwoorden op enkele open vragen opgenomen evenals de vragenlijst. In een apart
bijlagenrapport zijn de tabellen met de resultaten per bestuurslaag, de antwoorden op alle open
vragen, de uitnodigingsteksten en de privacyverklaring voor respondenten opgenomen.

1 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de deelnemende organisaties.
2 Kenmerk IENM/BSK-2016/215745.
3 Aangezien zij het onderzoek in de zomer van 2016 niet heeft uitgevoerd, beschikt Stichting ICTU niet over data om
de vergelijking met de eerste meting te kunnen doen.
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2. Verantwoording onderzoek
Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft een vragenlijst (zie bijlage 1) opgesteld
waarmee de stand van zaken en voortgang rondom de invoering van de Omgevingswet bij
gemeenten, waterschapen, provincies en rijksinstanties in kaart gebracht kan worden. De vragenlijst is
tot stand gekomen is samenwerking met de VNG, IPO, UvW en Rijk.
Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft bij deze tweede ronde van het
Voortgangsonderzoek aan Stichting ICTU de opdracht gegeven de praktische uitvoering van het
onderzoek voor haar rekening te nemen. Dit houdt in dat Stichting ICTU een online enquête verzorgd
heeft. Hierbij is gebruik gemaakt van Survalyzer, het online onderzoeksplatform dat gebruikt wordt door
Stichting ICTU.
De koepelorganisaties hebben de adressen aan Stichting ICTU geleverd waarmee de organisaties per
e-mail uitgenodigd konden worden om deel te nemen aan het onderzoek. De uitnodiging was gericht
aan de personen die binnen de organisatie een verantwoordelijke/coördinerende rol hebben bij de
invoering van de Omgevingswet.
In totaal zijn 412 organisaties binnen de diverse bestuurslagen benaderd om mee te werken aan het
onderzoek. De vragenlijst is ingevuld door 241 organisaties. Hiermee komt de respons op 58,5 procent.
Men kon de vragenlijst invullen in de periode 28 maart 2017 t/m 11 april 2017. Om de respons te
verhogen is 2 weken na de verzending van de uitnodiging een herinnering gestuurd aan de
organisaties die op dat moment de vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld. Ook hebben de
koepelorganisaties hun achterban geïnformeerd over het onderzoek en het belang van medewerking
benadrukt.
In onderstaande tabel is te zien hoe de verdeling van de respons is bij de diverse bestuurslagen.
Uitgenodigd
362
21
12
17
412

Gemeenten4
Waterschappen
Provincies
Rijksinstanties5
Totaal

Deelgenomen
204
18
11
8
241

Respons
56,4%
85,7%
91,7%
47,1%
58,5%

De vragenlijst is met name ingevuld door de project-of programmamanagers invoering Omgevingswet
bij de deelnemende organisaties (71,8%). Zie hieronder.
Wat is uw functie in relatie tot de Omgevingswet bij uw organisatie?

Lijnverantwoordelijke uitvoering
Omgevingsrecht/Omgevingswet
Project- of programmamanager
Invoering Omgevingswet
Adviseur/projectmedewerkers
Omgevingswet
Anders

Gemeenten

Waterschappen

Provincies

Rijk

Openbaar
bestuur

5,4%

-

-

-

4,6%

68,6%

88,9%

100%

75,0%

71,8%

16,2%

5,6%

-

12,5%

14,5%

9,8%

5,6%

-

12,5%

9,1%

In principe zijn er 388 gemeenten in Nederland. Een groeiend aantal gemeenten werkt samen in één ambtelijke
organisatie of samenwerkingsverband, waardoor ze ook gezamenlijk werken aan de invoering van de wet en één
gezamenlijke project-/programmaleider hebben. In totaal zijn er elf gemeentelijke samenwerkingsverbanden die op
deze manier namens meerdere gemeenten hebben gereageerd. Voor dit onderzoek bestond het aantal te
benaderen organisaties uit 362.
5 Er hebben vier ministeries en vier rijksuitvoeringsorganisaties deelgenomen aan het onderzoek.
4
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Representativiteit
Hoewel er per bestuurslaag een aanzienlijk deel van de organisaties heeft meegewerkt, is niet met
zekerheid te zeggen dat de organisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen een
representatieve vertegenwoordiging zijn van de betreffende groep. Er kunnen mogelijk verschillen
bestaan tussen de groepen deelnemende en niet-deelnemende organisaties (bijv. stand van zaken
invoering). Desalniettemin geven zij wel een goede indruk van de voortgang bij de verschillende
bestuurslagen en de belangrijkste problemen en uitdagingen bij de invoering.
Voor de rijksinstanties geldt dat de mate en vorm waarin zij met deze nieuwe wet te maken hebben,
verschilt van organisatie tot organisatie. De veranderopgaven verschillen daardoor ook, waardoor het
onderling vergelijken van rijksinstanties met het nodige voorbehoud dient plaats te vinden.
Voor de bestuurslaag gemeenten (m.u.v. de 11 gemeentelijke samenwerkingsverbanden) is een extra
analyse gedaan op de respons (zie onderstaande tabel). Hierbij is gekeken naar de
vertegenwoordiging van verschillende gemeentegrootten.

< 40.000 inwoners
40.000-100.000 inwoners
< 100.000 inwoners
Totaal aantal gemeenten

Populatie
69,6%,
N=270
22,4%,
N=87
8,0%,
N=31
388 (100%)

Uitgenodigd
68,7%,
n=241
22,5%
n=79
8,8%
n=31
351 (100%)

Deelgenomen
64,1%,
n=125
25,6%,
n=50
10,3%,
n=20
195 (100%)

Respons
51,5%
64,6%
64,5%
55,6%

Deze extra analyse laat zien dat er (ten opzichte van de populatie) naar verhouding relatief weinig
kleine gemeenten (< 40.000 inwoners) hebben deelgenomen. Dit in tegenstelling tot de overige
groepen binnen de bestuurslaag gemeenten, waar steeds een kleine oververtegenwoordiging van
deelnemers te zien is.
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3. Voortgang invoering Omgevingswet binnen het openbaar bestuur
Dit hoofdstuk beschriijft de stand van zaken van de invoering van de Omgevingswet binnen de sector
openbaar bestuur (bestuurslagen gemeenten, waterschappen, provincies en rijksinstanties).
Formuleren van ambities
Met de invoering van de Omgevingswet beoogt de wetgever onder andere overheden te stimuleren
de ambities die men heeft met de fysieke leefomstandigheden te herijken. Het opstellen van een visie,
en vervolgens de concretisering in omgevingsplannen en verordeningen, biedt daar een goede
gelegenheid toe. In de regel gaat het formuleren van een ambitieniveau vooraf aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van een visie en/of plannen en verordeningen.

Figuur 1: In hoeverre wordt er in uw organisatie gewerkt aan het formuleren van ambities t.a.v. kansen die de
Omgevingswet biedt? (n=241)

Daar zijn wij niet mee bezig

2,9%

Wij zijn ons aan het oriënteren

39,0%

Wij werken aan het formuleren van onze ambities

49,4%

Wij hebben onze ambities (bestuurlijk) vast laten stellen

5,4%

Wij zijn bezig met de realisatie van onze ambities

3,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Het merendeel van de organisaties is zich aan het oriënteren op (39,0%) of houdt zich bezig met het
formuleren van ambities (49,4%) ten aanzien van de flexibiliteit die de Omgevingswet biedt. Enkele
organisaties (5,4%) hebben de ambities (bestuurlijk) laten vaststellen of is al bezig met het realiseren van
de eigen ambities omtrent de Omgevingswet (3,3%). Zeven organisaties (2,9%) geven aan hier nog niet
mee bezig te zijn.

Organisatie van de implementatie
Op de vraag of de organisatie de invoering van de Omgevingswet al heeft georganiseerd, geeft ruim
tachtig procent (82,2%) van de organisaties aan dat zij hiermee bezig zijn. De overige organisaties
(16,6%) zijn hier nog niet aan begonnen, maar hopen hier binnenkort wel aan toe te komen. Drie
organisaties (1,2%) hebben vooralsnog geen voornemens om de invoering van de Omgevingswet te
organiseren.
Aan de 198 (82,2%) organisaties die de invoering van de Omgevingswet al hebben georganiseerd zijn
elf activiteiten voorgelegd die men kan ondernemen rondom de invoering. Het merendeel (79,3%) van
deze organisaties heeft één of meerdere van de genoemde activiteiten uitgevoerd. De overige
organisaties (20,7%) hebben geen van de genoemde activiteiten ondernomen; ruim één derde van
deze organisaties (36,6%) heeft echter wel andere dan de genoemde activiteiten uitgevoerd.
In totaal heeft twee vijfde van de organisaties (40,9%) (nog) andere dan de genoemde activiteiten
uitgevoerd. In figuur 2 is te zien welke activiteiten zijn voorgelegd en in hoeverre men deze heeft
uitgevoerd.
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Figuur 2: Hieronder staat een aantal activiteiten genoemd die een organisatie kan organiseren rondom de invoering
van de Omgevingswet. Kunt u per activiteit aangeven in hoeverre uw organisatie deze heeft uitgevoerd? (n=198)

Vaststellen veranderstrategie
Organisatiebreed invoeringsprogramma/project opstellen
Reserveren budget voor implementatie
Opstellen planning/roadmap naar tijdige implementatie
Uitvoeren organisatiebrede impactanalyse
Benoemen pilots werken met de nieuwe instrumenten
Opstellen plan digitaliseringsopgave
Doorvoeren veranderingen in organisatie/werkwijze
Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten/workshops
Opleiden medewerkers competenties Omgevingswet
Aanpassen functieprofielen aan benodigde competenties
0%

Al gedaan

Mee bezig

10%

20%

Gaan we doen

30%

40%

50%

Niet van plan

60%

70%

80%

90%

100%

Nog onbekend

Inzoomend op de genoemde activiteiten valt op dat de organisaties al duidelijk bezig zijn (meer dan
de helft dat aangeeft al gedaan/mee bezig) met:
• het reserveren van een budget voor implementatie (86,3%);
• het opstellen van een planning/roadmap die moet leiden tot een tijdige implementatie (83,8%);
• het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten/workshops waarin medewerkers geïnformeerd
worden over de Omgevingswet (81,3%);
• het opstellen van een organisatiebreed invoeringsprogramma/project (79,3%);
• het benoemen van pilots voor het werken met de nieuwe instrumenten (56,1%);
• het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyse (54,8%);
• het vaststellen van een veranderstrategie (54,0%).
De organisaties zijn nog niet bezig (meer dan de helft van de organisaties dat aangeeft gaan we
doen/nog onbekend) met:
• het aanpassen van functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (85,4%);
• het opleiden van de medewerkers voor de gewenste compententies onder de Omgevingswet
(72,7%);
• het opstellen van een plan voor de digitaliseringsopgave van de organisatie (64,1%);
• het doorvoeren van veranderingen in de organisatie en/of werkwijze vooruitlopend op de
invoering (61,1%).
Enkele organisaties geven aan dat zij niet van plan zijn de genoemde activiteiten uit te voeren. De
acitviteiten die hierbij het meest genoemd worden, zijn:
• het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyase (12,6%);
• het aanpassen van de functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (10,1%).
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Samenwerking
Een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet betreft de integrale benadering van
omgevingsvraagstukken, visies en plannen. Dit veronderstelt onder andere dat overheden bij de
ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid onderling meer samenwerken en beleid op elkaar
afstemmen. In het onderzoek is daarom een aantal vragen opgenomen om inzicht te krijgen in de
mate waarin overheden inmiddels de samenwerking met elkaar hebben gezocht bij de
voorbereidingen op de invoering van de nieuwe wet.
In figuur 3 is te zien dat de meerderheid van de organisaties al op een of andere wijze samenwerkt met
andere overheden of zich aan het oriënteren is op samenwerking.
Figuur 3: Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de invoering van de
Omgevingswet? (n=241)

We voeren al gezamenlijke trajecten uit

14,1%

We hebben al gezamenlijke trajecten gedefinieerd

9,5%

We voeren overleg met elkaar over de invoering

51,9%

We zijn ons aan het oriënteren met wie we zouden kunnen of
moeten samenwerken

18,7%

Daar zijn we (nog) niet mee bezig

5,8%
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De helft van de organisaties (51,9%) voert overleg met andere overheden over de invoering van de
Omgevingswet. Bijna één vijfde van de organisaties (18,7%) is zich aan het oriënteren op samenwerking.
Enkele organisaties voeren al gezamenlijke trajecten uit met andere overheden (14,1%) of hebben al
gezamenlijke trajecten gedefinieerd (9,5%). Een klein deel van de organisaties (5,8%) heeft
aangegeven dat zij hier (nog) niet mee bezig zijn.
Kerninstrumenten
Een belangrijk element van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet betreft het tijdig
gereed hebben van de kerninstrumenten (de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de
omgevingsverordening/waterschapsverordening).
In principe dienen provincies en gemeenten eerst een omgevingsvisie vast te stellen waarin globaal de
ambities voor de verschillende gebieden en onderdelen van de fysieke leefomgeving zijn verwoord.
Waterschappen hebben geen wettelijke plicht om eerst een visie op te stellen, maar kunnen daar wel
voor kiezen.
De visie dient als uitgangspunt bij het opstellen van het omgevingsplan bij de gemeenten en de verordeningen bij de provincies. In de inventarisatie van de voortgang is daarom uitdrukkelijk gevraagd
in hoeverre de verantwoordelijke overheden vorderingen maken met het opstellen en vaststellen van
deze essentiële instrumenten.
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Figuur 4: Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en
omgevingsverordening, waterschapsverordening of omgevingsplan?) (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=241)

Werken nu aan bestemmingsplan (o.g.v. experimenteerartikel
Crisis en Herstelwet)

12,9%

Werken nu aan omgevingsplan, omgevingsverordening of
waterschapsverordening

14,9%

Werken momenteel aan omgevingsvisie

28,2%

Wel trajecten benoemd, nog niet gestart

26,6%

Nog niet mee gestart

39,4%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ruim zestig procent (60,6%) van de organisaties heeft al trajecten benoemd/opdrachten uitgezet of
werkt al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten: er wordt door de organisaties gewerkt aan
een omgevingsvisie (28,2%), omgevingsplan/omgevingsverordening/waterschapsverordening (14,9%)
en aan een bestemmingsplan op grond van het experimenteerartikel uit de Crisis en Herstelwet (12,9%).
Twee vijfde van de organisaties (39,4%) is nog niet gestart met de invoering van de nieuwe
kerninstrumenten.
Formeel kunnen omgevingsplannen pas worden vastgesteld na de invoeringsdatum van de wet.
Gemeenten kunnen hier eventueel wel op vooruitlopen door onder het experimenteerartikel van de
Crisis- en Herstelwet een plan te ontwikkelen waarin met het oog op de nieuwe wet nu al wordt
afgeweken van bestaande regelgeving.
Provincies en waterschappen dienen hun verordeningen in principe al vóór de invoeringsdatum van de
wet klaar te hebben. De gemeenten dienen immers de richtlijnen in deze verordeningen in acht te
nemen bij het opstellen van hun omgevingsplannen. In welke mate de organisaties de nieuwe
kerninstrumenten bestuurlijk hebben vastgesteld, is te zien in figuur 5.
Figuur 5: Heeft uw organisatie vooruitlopend op de Omgevingswet de nieuwe kerninstrumenten al bestuurlijk
vastgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=146)

Nee

86,3%

Ja, een bestemmingsplan (o.g.v. experimenteerartikel Crisis en
Herstelwet)

2,7%

Ja, een omgevingsplan, omgevingsverordening of
waterschapsverordening

2,1%

Ja, een omgevingsvisie

11,0%
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Het merendeel van de organisaties (86,3%) dat trajecten heeft benoemd/opdrachten heeft uitgezet of
al werkt aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten heeft de nieuwe kerninstrumenten (nog)
niet bestuurlijk vastgesteld. Een klein deel van deze organisaties heeft een omgevingsvisie (11,0%), een
omgevingsplan/omgevingsverordening/waterschapsverordening (2,1%) of een bestemmingsplan
bestuurlijk vastgesteld (2,7%).
Beleving
Om zicht te krijgen op de mate waarin men de huidige planning en inspanningen van de organisatie
afdoende acht voor een succesvolle invoering van de wet, is de vraag gesteld in hoeverre men er
vertrouwen in heeft dat de organisatie op tijd klaar zal zijn voor de invoering van de wet medio 2019.
Figuur 6: In hoeverre heeft u het idee dat u en uw organisatie de voorbereidingen op de invoering van de
Omgevingswet goed onder controle heeft? (n=241)

67,6%

0%
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19,9%
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90%

7,1%
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Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zullen zijn
Ik vrees dat we meer zullen moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar te zijn
Ik denk niet dat het ons - ongeacht onze aandacht en inspanningen - gaat lukken om onze organisatie op tijd voorbereid te
hebben op de invoering van de wet
Ik weet het niet

Figuur 6 laat zien dat twee derde van de respondenten (67,6%) er vertrouwen in heeft dat de eigen
organisatie met de huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zal zijn met de invoering van de
Omgevingswet. Eén vijfde van de respondenten (19,9%) maakt zich zorgen over de haalbaarheid en
vreest dat er meer moet gebeuren om op tijd klaar te zijn. Een klein deel van de respondenten (5,4%)
denkt niet dat het gaat lukken om op tijd gereed te zijn voor de Omgevingswet;. Zeven procent (7,1%)
heeft hier geen goed zicht op.
Grootste uitdagingen en knelpunten
Door de organisaties binnen de diverse bestuurslagen worden uiteenlopende uitdagingen en
knelpunten genoemd die men ervaart in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de
Omgevingswet.
De open antwoorden op deze vraag heeft het programmabureau van het Programma Aan de slag
met de Omgevingswet geclassificeerd in een aantal categorieën (zie figuur 7). De gegeven (open)
antwoorden en de daarbij toegepaste classificeringen zijn (per bestuurslaag) opgenomen in bijlage 2.
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Figuur 7: Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet als
grootste knelpunten of uitdagingen? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk)
(n=241)

Uitdagingen en knelpunten die te maken hebben met…
Organiseren van regionale afstemming
Creëren van urgentie/draagvlak voor veranderingen
Toepassen van vormen van participatie
Kennis van en duidelijkheid regelgeving
Betrekken bestuur/verkiezingen
Formuleren ambities
Capaciteitsgebrek/financiering/kosten
Koppeling met Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)/digitaliseringsopgave
De benodigde cultuurverandering
Impact op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Overig (o.a. herindelingen)

%
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3,3%
20,3%
17,0%
8,3%
20,3%
27,8%
22,4%
1,7%
5,0%

Ondersteuningsbehoefte
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen aan welke vormen van ondersteuning men
behoefte heeft, zodat het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de verschillende koepels
hun ondersteuningsaanbod daarop zonodig kunnen aanpassen.
Deze open antwoorden zijn eveneens door het programmabureau geclassificeerd in een beperkt
aantal categorieën met ondersteuningsvormen. De open antwoorden en de daarbij gebruikte
classificeringen zijn (per bestuurslaag) opgenomen in bijlage 2.
Figuur 8: Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk) (n=241)

Ondersteuningsbehoefte
Ervaringen van collega’s
Aanpak voor algemeen/dagelijks bestuur
Voorbeelden/best practices
Duidelijkheid
Veranderkundige ondersteuning
Gerichte kennisoverdracht/opleidingen
Overzicht veranderingen en to do’s
Omgaan met lokale afwegingsruimte
Info/ondersteuning bij digitalisering en invoering Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)
Financiële/capacitaire ondersteuning
Aanpak participatie
Interbestuurlijke samenwerking
Competenties (definiëren en/of ontwikkelen)

Voortgangsonderzoek invoering Omgevingswet (Tweede ronde) | 13

%
6,6%
8,7%
18,7%
11,6%
15,4%
7,5%
21,2%
2,1%
12,9%
9,1%
1,7%
4,6%
1,2%

4. Voortgang invoering Omgevingswet bij gemeenten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten te vinden van het onderzoek onder de bestuurslaag gemeenten
(n=204).
Formuleren van ambities
Met de invoering van de Omgevingswet beoogt de wetgever onder andere overheden te stimuleren
de ambities die men heeft met de fysieke leefomstandigheden te herijken. Het opstellen van een visie,
en vervolgens de concretisering in omgevingsplannen en verordeningen, biedt daar een goede
gelegenheid toe. In de regel gaat het formuleren van een ambitieniveau vooraf aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van een visie en/of plannen en verordeningen.
Figuur 9: In hoeverre wordt er in uw organisatie gewerkt aan het formuleren van ambities t.a.v. kansen die de
Omgevingswet biedt? (n=204)
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Het merendeel van de gemeenten is zich aan het oriënteren op (40,7%) of houdt zich bezig met het
formuleren van ambities (49,0%) ten aanzien van de flexibiliteit die de Omgevingswet biedt (zoals het
lokaal aanscherpen of juist afzwakken van omgevingsnormen, de toepassing van
uitnodigingsplanologie en/of deregulering). Vijf procent (5,4%) van de gemeenten heeft de ambities
(bestuurlijk) laten vaststellen. Twee procent (2,0%) van de gemeenten geeft aan dat ze al bezig zijn met
het realiseren van de eigen ambities omtrent de Omgevingswet. Enkele gemeenten (2,9%) zijn hier nog
niet mee bezig.
Organisatie van de implementatie
Op de vraag of de organisatie de invoering van de Omgevingswet al heeft georganiseerd, geeft bijna
tachtig procent (79,4%) van de gemeenten aan dat zij hiermee bezig zijn. Eén vijfde (19,1%) van de
gemeenten is hier nog niet aan begonnen, maar hoopt hier binnenkort wel aan toe te komen. Drie
gemeenten (1,5%) hebben vooralsnog geen voornemens om de invoering van de Omgevingswet
(bijvoorbeeld projectmatig of aan de hand van een invoeringsprogramma) te organiseren.
Aan de 162 (79,4%) gemeenten die de invoering van de Omgevingswet al hebben georganiseerd, zijn
elf activiteiten voorgelegd die men kan ondernemen rondom de invoering. Het merendeel (80,2%) van
deze groep gemeenten heeft één of meerdere van de genoemde activiteiten uitgevoerd.
De overige gemeenten (19,8%) heeft geen van de genoemde activiteiten ondernomen; van deze
gemeenten hebben tien gemeenten wel andere activiteiten uitgevoerd. In totaal heeft ruim één derde
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van de gemeenten (37,7%) (nog) andere dan de genoemde activiteiten uitgevoerd. In figuur 10 is te
zien welke activiteiten zijn voorgelegd en in hoeverre men deze heeft uitgevoerd,
Figuur 10: Hieronder staat een aantal activiteiten genoemd die een organisatie kan organiseren rondom de
invoering van de Omgevingswet. Kunt u per activiteit aangeven in hoeverre uw organisatie deze heeft uitgevoerd?
(n=162)

Vaststellen veranderstrategie
Organisatiebreed invoeringsprogramma/project opstellen
Reserveren budget voor implementatie
Opstellen planning/roadmap naar tijdige implementatie
Uitvoeren organisatiebrede impactanalyse
Benoemen pilots werken met de nieuwe instrumenten
Opstellen plan digitaliseringsopgave
Doorvoeren veranderingen in organisatie/werkwijze
Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten/workshops
Opleiden medewerkers competenties Omgevingswet
Aanpassen functieprofielen aan benodigde competenties
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Inzoomend op de genoemde activiteiten valt op dat de gemeenten al duidelijk bezig zijn (meer dan
de helft dat aangeeft al gedaan/mee bezig) met:
• het reserveren van een budget voor implementatie (85,8%);
• het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten/workshops waarin medewerkers geïnformeerd
worden over de Omgevingswet (83,3%);
• het opstellen van een planning/roadmap die moet leiden tot een tijdige implementatie (83,3%);
• het opstellen van een organisatiebreed invoeringsprogramma/project (79,6%);
• het benoemen van pilots voor het werken met de nieuwe instrumenten (58,0%);
• het vaststellen van een veranderstrategie (53,1%).
De gemeenten zijn nog niet bezig (meer dan de helft van de gemeenten dat aangeeft gaan we
doen/nog onbekend) met:
• het aanpassen van functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (86,6%);
• het opleiden van de medewerkers voor de gewenste compententies onder de Omgevingswet
(71,6%);
• het opstellen van een plan voor de digitaliseringsopgave van de organisatie (69,1%);
• het doorvoeren van veranderingen in de organisatie en/of werkwijze vooruitlopend op de
invoering (61,7%).
Enkele gemeenten geven aan dat zij niet van plan zijn de genoemde activiteiten uit te voeren. De
acitviteiten die hierbij het meest genoemd worden, zijn:
• het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyase (14,2%);
• het aanpassen van de functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (7,4%);
• het vaststellen van een veranderstrategie (6,2%).
Samenwerking
Een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet betreft de integrale benadering van
omgevingsvraagstukken, visies en plannen. Dit veronderstelt onder andere dat overheden bij de
ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid onderling meer samenwerken en beleid op elkaar
afstemmen. In het onderzoek is een aantal vragen opgenomen om inzicht te krijgen in de mate waarin
overheden inmiddels de samenwerking met elkaar hebben gezocht bij de voorbereidingen op de
invoering van de nieuwe wet.
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Figuur 11: Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de invoering van de
Omgevingswet? (n=204)
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De meerderheid van de gemeenten (93,1%) werkt op een of andere wijze samen met andere
overheden of is zich hierop aan het oriënteren. De overige gemeenten (6,9%) hebben aangegeven dat
zij daar (nog) niet mee bezig zijn.
Overleg over de invoering
Ruim de helft van de gemeenten (52,5%) voert overleg met andere overheden over de invoering van
de Omgevingswet (zie figuur 11).
Figuur 12: Met welke overheden heeft uw organisatie overleg over de invoering van de Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=107)

Gemeente(n)
Waterschap(pen)
Provincie(s)
Rijk
Omgevingsdienst(en)
Anders

%
95,3%
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In figuur 12 is te zien dat de gemeenten in overleg zijn met de verschillende bestuurslagen, waarbij het
meest met de eigen sector (95,3%) en het minst met de sector Rijk (19,6%).
Gezamenlijke trajecten gedefinieerd
Acht procent van de gemeenten (8,3%) heeft al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering
van de Omgevingswet (zie figuur 11).
Figuur 13: Met welke overheden heeft uw organisatie al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van
de Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=17)

Gemeente(n)
Waterschap(pen)
Provincie(s)
Rijk
Omgevingsdienst(en)
Anders

%
94,1%
35,3%
52,9%
11,8%
35,3%
-
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Het definiëren van gezamenlijke trajecten wordt vooral gedaan met andere gemeenten (94,1%) en het
minst met het Rijk (11,8%).
Gezamenlijke trajecten uitgevoerd
Twaalf procent van de gemeenten (11,8%) geeft aan dat zij al gezamenlijke trajecten uitvoert met
andere overheden (zie figuur 11).
Figuur 14: Met welke overheden voert uw organisatie al gezamenlijke trajecten uit over de invoering van de
Omgevingswet? Meerdere antwoorden mogelijk) (n=24)
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Ook in figuur 14 zien we hetzelfde beeld als hiervoor: de gemeenten werken voornamelijk samen met
andere gemeenten (100%) en in mindere mate met het Rijk (16,7%).
Kerninstrumenten
Een belangrijk element van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten
betreft het tijdig gereed hebben van de kerninstrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan.
In principe dienen gemeenten eerst een omgevingsvisie vast te stellen waarin globaal de ambities voor
de verschillende gebieden en onderdelen van de fysieke leefomgeving zijn verwoord. Op basis van
deze visie zal in de overgangsperiode een allesomvattend omgevingsplan moeten worden ontwikkeld
en vastgesteld. In de inventarisatie van de voortgang is daarom uitdrukkelijk gevraagd in hoeverre de
gemeenten vorderingen maken met het opstellen en vaststellen van deze essentiële instrumenten.
Figuur 15: Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en
omgevingsverordening, waterschapsverordening of omgevingsplan?) (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=204)
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Meer dan de helft van de gemeenten (57,4%) heeft al trajecten benoemd/opdrachten uitgezet of
werkt al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten: er wordt door gemeenten gewerkt aan een
omgevingsvisie (25,0%), omgevingsplan (10,8%) en aan een bestemmingsplan op grond van het
experimenteerartikel uit de Crisis en Herstelwet (14,7%).
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Formeel kunnen omgevingsplannen pas worden vastgesteld na de invoeringsdatum van de wet.
Gemeenten kunnen hier eventueel wel op vooruitlopen door onder het experimenteerartikel van de
Crisis- en Herstelwet een plan te ontwikkelen waarin met het oog op de nieuwe wet nu al wordt
afgeweken van bestaande regelgeving.
In welke mate de gemeenten de nieuwe kerninstrumenten bestuurlijk hebben vastgesteld, is te zien in
figuur 16.
Figuur 16: Heeft uw organisatie vooruitlopend op de Omgevingswet de nieuwe kerninstrumenten al bestuurlijk
vastgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=117)
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Het merendeel (88,0%) van de gemeenten dat trajecten heeft benoemd/opdrachten heeft uitgezet of
al werkt aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten, heeft de nieuwe kerninstrumenten (nog)
niet bestuurlijk vastgesteld. Een klein deel van deze gemeenten heeft een omgevingsvisie (8,5%), een
bestemmingsplan (3,4%) of een omgevingsplan (0,9%) bestuurlijk vastgesteld.
Beleving
Om zicht te krijgen op de mate waarin men de huidige planning en inspanningen van de organisatie
afdoende acht voor een succesvolle invoering van de wet, is de vraag gesteld in hoeverre men er
vertrouwen in heeft dat de organisatie op tijd klaar zal zijn voor de invoering van de wet medio 2019.
Figuur 17: In hoeverre heeft u het idee dat u en uw organisatie de voorbereidingen op de invoering van de
Omgevingswet goed onder controle heeft? (n=204)
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hebben op de invoering van de wet
Ik weet het niet
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Figuur 17 laat zien dat twee derde (66,7%) van de respondenten bij gemeenten er vertrouwen in heeft
dat de eigen organisatie met de huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zal zijn met de invoering
van de Omgevingswet. Eén vijfde van de respondenten bij gemeenten (21,6%) maakt zich zorgen over
de haalbaarheid en vreest dat er meer moet gebeuren om op tijd klaar te zijn. Een klein deel van de
respondenten bij gemeenten (4,4%) denkt dat het niet gaat lukken om op tijd gereed te zijn voor de
Omgevingswet; zeven procent van respondenten heeft hier geen goed zicht op.
Grootste uitdagingen en knelpunten
Door de respondenten bij gemeenten worden uiteenlopende uitdagingen en knelpunten genoemd die
men ervaart in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (zie figuur 18).
Een uitgebreid overzicht van de genoemde knelpunten en uitdagingen en de daarbij gebruikte
classificeringen is te vinden in bijlage 2.1.
Figuur 18: Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet als
grootste knelpunten of uitdagingen? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk)
(n=204)
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Organiseren van regionale afstemming
Creëren van urgentie/draagvlak voor veranderingen
Toepassen van vormen van participatie
Kennis van en duidelijkheid regelgeving
Betrekken bestuur/verkiezingen
Formuleren ambities
Capaciteitsgebrek/financiering/kosten
Koppeling met Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO)/digitaliseringsopgave
De benodigde cultuurverandering
Impact op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Overig (o.a. herindelingen)
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De knelpunten/uitdagingen die het meest genoemd worden zijn: knelpunten die te maken hebben
met het doorvoeren van een cultuuromslag binnen de organisatie (23,5%), problemen met de
financiering/kosten of het gebrek aan capaciteit (22,1%) en de opgave om de informatie-infrastructuur
gereed te krijgen voor aansluiting op het DSO (20,6%).
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Ondersteuningsbehoefte
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen aan welke vormen van ondersteuning men
behoefte heeft, zodat het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de verschillende koepels
hun ondersteuningsaanbod daarop zonodig kunnen aanpassen. De open antwoorden en de daarbij
gebruikte classificeringen zijn opgenomen in bijlage 2.2.
Figuur 19: Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk) (n=204)
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Omgaan met lokale afwegingsruimte
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De ondersteuningsbehoefte in deze fase van het implementatieproces ligt voor de respondenten bij
gemeenten vooral op een overzicht met wat de wet nu precies voor hun gaat veranderen en to do’s
c.q. overzicht van wat er precies klaar moet zijn op de invoeringsdatum van de wet (20,6%) en
voorbeelden/best practices van bijvoorbeeld impactanalyses, plannen van aanpak,
omgevingsplannen en-visies (20,1%).
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5. Voortgang invoering Omgevingswet bij waterschappen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten te vinden van het onderzoek onder de bestuurslaag waterschappen
(n=18).
Formuleren van ambities
Met de invoering van de Omgevingswet beoogt de wetgever onder andere overheden te stimuleren
de ambities die men heeft met de fysieke leefomstandigheden te herijken. Het opstellen van een visie,
en vervolgens de concretisering in omgevingsplannen en verordeningen, biedt daar een goede
gelegenheid toe. In de regel gaat het formuleren van een ambitieniveau vooraf aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van een visie en/of plannen en verordeningen.
Figuur 20: In hoeverre wordt er in uw organisatie gewerkt aan het formuleren van ambities t.a.v. kansen die de
Omgevingswet biedt? (n=18)

Daar zijn wij niet mee bezig

5,6%

Wij zijn ons aan het oriënteren

33,3%

Wij werken aan het formuleren van onze ambities

44,4%

Wij hebben onze ambities (bestuurlijk) vast laten stellen

5,6%

Wij zijn bezig met de realisatie van onze ambities

11,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Het merendeel van de waterschappen is zich aan het oriënteren (33,3%, n=6) op of houdt zich bezig
met het formuleren van ambities (44,4%, n=8) ten aanzien van de flexibiliteit die de Omgevingswet
biedt (zoals het lokaal aanscherpen of juist afzwakken van omgevingsnormen, de toepassing van
uitnodigingsplanologie en/of deregulering). Eén waterschap (5,6%) heeft de ambities (bestuurlijk) laten
vaststellen. Voor twee waterschappen (11,1%) geldt dat ze al bezig zijn met het realiseren van de eigen
ambities omtrent de Omgevingswet. En één waterschap (5,6%) geeft aan hier nog niet mee bezig te
zijn.
Organisatie van de implementatie
Op de vraag of de organisatie de invoering van de Omgevingswet al heeft georganiseerd, geven alle
waterschappen (100%, n=18) aan hiermee bezig zijn.
Vervolgens zijn aan de waterschappen elf activiteiten voorgelegd die men kan ondernemen rondom
de invoering. Het merendeel (83,3%, n=16) van de waterschappen heeft één of meerdere van de
genoemde activiteiten uitgevoerd. De overige drie waterschappen (16,7%) heeft geen van de
genoemde activiteiten ondernomen; van deze waterschappen heeft er één wel andere activiteiten
uitgevoerd. In totaal hebben zeven waterschappen (38,9%) (ook) nog andere dan de genoemde
activiteiten uitgevoerd. In figuur 21 is te zien welke activiteiten zijn voorgelegd en in hoeverre men deze
heeft uitgevoerd,
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Figuur 21: Hieronder staat een aantal activiteiten genoemd die een organisatie kan organiseren rondom de
invoering van de Omgevingswet. Kunt u per activiteit aangeven in hoeverre uw organisatie deze heeft uitgevoerd?
(n=18)
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Inzoomend op de genoemde activiteiten valt op dat de waterschappen al duidelijk bezig zijn (meer
dan de helft dat aangeeft al gedaan/mee bezig) met:
•
het reserveren van een budget voor implementatie (94,4%, n=17%);
•
het opstellen van een planning/roadmap die moet leiden tot een tijdige implementatie (83,3%,
n=15);
•
het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyse (77,8%, n=14);
•
het opstellen van een organisatiebreed invoeringsprogramma/project (72,2%, n=13);
•
het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten/workshops waarin medewerkers geïnformeerd
worden over de Omgevingswet (66,7%, n=12);
•
het opstellen van een plan voor de digitaliseringsopgave van de organisatie (61,2%, n=11);
•
het doorvoeren van veranderingen in de organisatie en/of werkwijze vooruitlopend op de
invoering (55,6%, n=10).
De waterschappen zijn nog niet bezig (meer dan de helft van de waterschappen dat aangeeft gaan
we doen/nog onbekend) met:
•
het aanpassen van functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (88,8%, n=16);
•
het opleiden van de medewerkers voor de gewenste compententies onder de Omgevingswet
(88,8%, n=16).
Samenwerking
Een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet betreft de integrale benadering van
omgevingsvraagstukken, visies en plannen. Dit veronderstelt onder andere dat overheden bij de
ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid onderling meer samenwerken en beleid op elkaar
afstemmen. In het onderzoek is daarom een aantal vragen opgenomen om inzicht te krijgen in de
mate waarin overheden inmiddels de samenwerking met elkaar hebben gezocht bij de
voorbereidingen op de invoering van de nieuwe wet.
In figuur 22 is te zien dat alle waterschappen (100%, n=18) op een of andere wijze samenwerken met
andere overheden of zich aan het oriënteren is op samenwerking.
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Figuur 22: Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de invoering van de
Omgevingswet? (n=18)
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Overleg over de invoering
Twee vijfde van de waterschappen (44,4%, n=8) voert overleg met andere overheden over de
invoering van de Omgevingswet (zie figuur 22).
Figuur 23: Met welke overheden heeft uw organisatie overleg over de invoering van de Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=8)
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In figuur 23 is te zien dat de waterschappen in overleg zijn met de verschillende bestuurslagen, waarbij
het meest met de provincies (100%, n=8) en het minst met de sector Rijk (37,5%, n=3).
Gezamenlijke trajecten gedefinieerd
Twee waterschappen (11,1%) hebben al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van de
Omgevingswet (zie figuur 22).
Figuur 24: Met welke overheden heeft uw organisatie al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van
de Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=2)
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-

Het definiëren van gezamenlijke trajecten wordt vooral gedaan binnen de eigen bestuurslaag (100%,
n=2).
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Gezamenlijke trajecten uitgevoerd
Ruim een kwart van de waterschappen (27,8%, n=5) geeft aan dat zij al gezamenlijke trajecten uitvoert
met andere overheden (zie figuur 22).
Figuur 25: Met welke overheden voert uw organisatie al gezamenlijke trajecten uit over de invoering van de
Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=24)
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Ook in figuur 25 zien we hetzelfde beeld als hiervoor: de waterschappen werken voornamelijk samen
met provincies (100%, n=5), gemeenten (80,0%, n=4) en de eigen sector (80,0%, n=4) én in mindere
mate met het Rijk (20,0%, n=1).
Kerninstrumenten
Waterschappen hebben de opdracht om hun keur en bijbehorende leggers en mogelijk nog een
aantal andere verordeningen te verwerken in één gebiedsdekkende waterschapsverordening. De
waterschappen hebben niet, zoals de andere overheden, de plicht om een visie op te stellen. Dit
neemt niet weg dat zij daar toch voor kunnen kiezen, zodat provincies en gemeenten daar rekening
mee kunnen houden bij het opstellen van hun eigen visies, plannen en verordeningen. Daarnaast
werken waterschappen soms mee aan de visies en plannen van de andere overheden in hun gebied.
Van de waterschappen wordt verwacht dat zij hun nieuwe verordeningen al voor de invoeringsdatum
van de Omgevingswet hebben vastgesteld, zodat de gemeenten in hun eigen regio hun
omgevingsplannen – die pas na de invoeringsdatum kunnen worden vastgesteld – er op kunnen
baseren.
Figuur 26 : Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en
omgevingsverordening, waterschapsverordening of omgevingsplan? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=18)
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Bijna drie kwart van de waterschappen (72,2%, n=13) heeft al trajecten benoemd/opdrachten uitgezet
of werkt al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten: één vijfde van de waterschapppen
(22,2%, n=4) werkt aan een omgevingsvisie en zeven waterschappen (38,9%) werken aan een
waterschapsverordening. Door één waterschap (5,6%) wordt gewerkt aan een bestemmingsplan op
grond van het experimenteerartikel uit de Crisis en Herstelwet.
In welke mate de waterschappen de nieuwe kerninstrumenten bestuurlijk hebben vastgesteld, is te zien
in figuur 27.
Figuur 27: Heeft uw organisatie vooruitlopend op de Omgevingswet de nieuwe kerninstrumenten al bestuurlijk
vastgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=13)
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Geen van de waterschappen heeft de nieuwe kerninstrumenten al, vooruitlopend op de
Omgevingswet, bestuurlijk vastgesteld.
Beleving
Om zicht te krijgen op de mate waarin men de huidige planning en inspanningen van de organisatie
afdoende acht voor een succesvolle invoering van de wet, is de vraag gesteld in hoeverre men er
vertrouwen in heeft dat de organisatie op tijd klaar zal zijn voor de invoering van de wet medio 2019.
Figuur 28: In hoeverre heeft u het idee dat u en uw organisatie de voorbereidingen op de invoering van de
Omgevingswet goed onder controle heeft? (n=18)
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Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zullen zijn
Ik vrees dat we meer zullen moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar te zijn
Ik denk niet dat het ons - ongeacht onze aandacht en inspanningen - gaat lukken om onze organisatie op tijd voorbereid te
hebben op de invoering van de wet
Ik weet het niet
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Drie kwart (72,2%, n=13) van de respondenten bij waterschappen geeft aan dat zij er vertrouwen in
hebben dat de eigen organisatie met de huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zal zijn met de
invoering van de Omgevingswet. Twee respondenten bij waterschappen (11,1%) hebben hier geen
goed zicht op. Eveneens twee resondenten bij waterschappen (11,1%) denken niet dat het gaat lukken
om op tijd gereed te zijn voor de Omgevingswet; één respondent (5,6%) maakt zich zorgen over de
haalbaarheid en vreest dat er meer moet gebeuren om op tijd klaar te zijn.
Grootste uitdagingen en knelpunten
De respondenten bij waterschappen ervaren de volgende categorieën knelpunten en uitdagingen bij
de invoering van de Omgevingswet bij hun organisaties in deze fase van het invoeringstraject.
Een uitgebreid overzicht van de genoemde knelpunten en uitdagingen en de daarbij gebruikte
classificeringen is te vinden in bijlage 2.3.
Figuur 29: Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet als
grootste knelpunten of uitdagingen? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk)
(n=18)
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Door de respondenten bij waterschappen zijn diverse zaken als grootste knelpunten of uitdagingen
genoemd. Het onderwerp dat het meest genoemd wordt, is de onzekerheid over wat er op digitaal
gebied moet gebeuren en de koppeling met het DSO (50,0% n=9).
Ondersteuningsbehoefte
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen aan welke vormen van ondersteuning men
behoefte heeft, zodat het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de verschillende koepels
hun ondersteuningsaanbod daarop zonodig kunnen aanpassen. De open antwoorden en de daarbij
gebruikte classificeringen zijn opgenomen in bijlage 2.4.
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Figuur 30: Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk) (n=18)
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De ondersteuningsbehoefte in deze fase van het implementatieproces ligt bij de respondenten bij
waterschappen vooral op ondersteuning bij de digitaliseringsopgave en de voorbereidingen op de
aansluiting op het DSO (38,9%, n=7), gerichte kennisoverdracht/opleidingen (33,3%, n=6) en een
overzicht met veranderingen en to do’s c.q. wat er precies klaar moet zijn op de invoeringsdatum
(27,8%, n=5).
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6. Voortgang invoering Omgevingswet bij provincies
In dit hoofdstuk zijn de resultaten te vinden van het onderzoek onder de bestuurslaag provincies (n=11).
Formuleren van ambities
Met de invoering van de Omgevingswet beoogt de wetgever onder andere overheden te stimuleren
de ambities die men heeft met de fysieke leefomstandigheden te herijken. Het opstellen van een visie,
en vervolgens de concretisering in omgevingsplannen en verordeningen, biedt daar een goede
gelegenheid toe. In de regel gaat het formuleren van een ambitieniveau vooraf aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van een visie en/of plannen en verordeningen.
Figuur 31: In hoeverre wordt er in uw organisatie gewerkt aan het formuleren van ambities t.a.v. kansen die de
Omgevingswet biedt? (n=11)
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Voor alle provincies geldt dat zij op de een of andere manier bezig zijn met de ambities ten aanzien
van de flexibiliteit die de Omgevingswet biedt (zoals het lokaal aanscherpen of juist afzwakken van
omgevingsnormen, de toepassing van uitnodigingsplanologie en/of deregulering). De helft van de
provincies (54,5%, n=6) werkt aan het formuleren van de ambities en enkelen (27,3%, n=3) zijn zich
hierop aan het oriënteren. Eén provincie (9,1%) heeft de ambities (bestuurlijk) laten vast stellen en
eveneens één provincie (9,1%) is bezig met het realiseren van de ambities.

Organisatie van de implementatie
Alle provincies (100%, n=11) geven aan dat zij de invoering van de Omgevingswet al hebben
georganiseerd of hiermee bezig zijn.
Vervolgens is aan de provincies een elftal activiteiten voorgelegd die ondernomen kunnen worden
rondom de invoering. Twee provincies (18,2%) hebben geen van de genoemde activiteiten
ondernomen; één van deze twee provincies heeft wel andere dan de genoemde activiteiten
uitgevoerd. In totaal hebben acht provincies (72,7%) (nog) andere dan de genoemde activiteiten
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uitgevoerd. In figuur 32 is te zien welke activiteiten zijn voorgelegd en in hoeverre men deze heeft
uitgevoerd.
Figuur 32: Hieronder staat een aantal activiteiten genoemd die een organisatie kan organiseren rondom de
invoering van de Omgevingswet. Kunt u per activiteit aangeven in hoeverre uw organisatie deze heeft uitgevoerd?
(n=11)
Vaststellen veranderstrategie
Organisatiebreed invoeringsprogramma/project opstellen
Reserveren budget voor implementatie
Opstellen planning/roadmap naar tijdige implementatie
Uitvoeren organisatiebrede impactanalyse
Benoemen pilots werken met de nieuwe instrumenten
Opstellen plan digitaliseringsopgave
Doorvoeren veranderingen in organisatie/werkwijze
Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten/workshops
Opleiden medewerkers competenties Omgevingswet
Aanpassen functieprofielen aan benodigde competenties
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Inzoomend op de genoemde activiteiten valt op dat de meeste provincies al duidelijk aan de slag zijn
(meer dan de helft dat aangeeft al gedaan/mee bezig) met de meeste van de genoemde
activiteiten. Alle provincies hebben zich al beziggehouden met:
• het reserveren van een budget voor implementatie (100%, n=11);
• het organisatiebreed opstellen van een invoeringsprogramma/project (100%, n=11);
• het vaststellen van een veranderstrategie (100%, n=11).
Ook houdt een groot deel van de provincies zich al bezig met:
• het doorvoeren van veranderingen in de organisatie/werkwijze vooruitlopend op de invoering
(90,9%, n=10);
• het opstellen van een planning/roadmap naar tijdige implementatie (90,9%, n=10);
• het opleiden van medewerkers voor de gewenste competenties onder de Omgevingswet
(81,8%, n=9);
• het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten/workshops waarin medewerkers geïnformeerd
worden (81,8%, n=9);
• het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyse (72,8%, n=8);
• het opstellen van een plan voor de digitaliseringsopgave van de organisatie (63,7%, n=7).
De activiteiten waar de provincies nog niet duidelijk mee bezig zijn (meer dan de helft van de
provincies dat aangeeft gaan we doen/nog onbekend), zijn:
• het aanpassen van functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (63,7%, n=7);
• het benoemen van pilots voor het werken met de nieuwe instrumenten (54,5%, n=6).
Enkele keren wordt door provincies aangegeven dat zij niet van plan zijn de genoemde activiteiten uit
te voeren. De acitviteiten die hierbij genoemd worden, zijn:
• het aanpassen van de functieprofielen aan de benodigde competenties (36,4%, n=4);
• het opleiden van de medewerkers voor de gewenste competenties onder de Omgevingswet
(9,1%, n=1);
• het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyse (9,1%, n=1).
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Samenwerking
Een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet betreft de integrale benadering van
omgevingsvraagstukken, visies en plannen. Dit veronderstelt onder andere dat overheden bij de
ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid onderling meer samenwerken en beleid op elkaar
afstemmen. In het onderzoek is een aantal vragen opgenomen om inzicht te krijgen in de mate waarin
overheden inmiddels de samenwerking met elkaar hebben gezocht bij de voorbereidingen op de
invoering van de nieuwe wet.
Figuur 33: Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de invoering van de
Omgevingswet? (n=11)
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In figuur 33 is te zien dat alle provincies (100%, n=11) al op een of andere wijze samenwerken met
andere overheden of hierover in overleg zijn.
Overleg over de invoering
De helft van de provincies (54,5%, n=6) voert overleg over de invoering met de verschillende
bestuurslagen (zie figuur 32).
Figuur 34: Met welke overheden heeft uw organisatie overleg over de invoering van de Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=6)
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In figuur 34 is te zien dat de provincies het meest overleggen over de invoering met gemeenten,
waterschappen en omgevingsdiensten (100%, n=11) en het minst met de eigen sector (66,7%, n=4) en
de sector Rijk (66,7%, n=4).
Gezamenlijke trajecten gedefinieerd
Een kwart van de provincies (27,3%, n=3) heeft al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering
van de Omgevingswet (zie figuur 33).
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Figuur 35: Met welke overheden heeft uw organisatie al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van
de Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=3)
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De samenwerking rondom het definiëren van gezamenlijke trajecten is ook hier vooral gezocht met
gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten (100%, n=3). Met het Rijk worden het minst
gezamenlijke trajecten gedefinieerd (33,3%, n=1).
Gezamenlijke trajecten uitgevoerd
Twee provincies (18,2%) geven aan dat zij al gezamenlijke trajecten uitvoeren met andere overheden
(zie figuur 33).
Figuur 36: Met welke overheden voert uw organisatie al gezamenlijke trajecten uit over de invoering van de
Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=2)
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De gezamenlijke trajecten worden uitgevoerd gemeenten, waterschappen, provincies en
omgevingsdiensten (100%, n=2). Eén van de twee provincies (50%) geeft aan dat zij een gezamenlijk
traject uitvoert met het Rijk.
Kerninstrumenten
Een belangrijk element van de voorbereiding op de invoering Omgevingswet voor provincies betreft
het tijdig gereed hebben van de kerninstrumenten omgevingsvisie en omgevingsverordening. In
principe dienen provincies eerst een omgevingsvisie vast te stellen waarin globaal de ambities voor de
verschillende gebieden en onderdelen van de fysieke leefomgeving zijn verwoord.
Op basis van deze visie zal voor de invoeringsdatum van de wet een allesomvattende
omgevingsverordening moeten worden ontwikkeld en vastgesteld. In de inventarisatie van de
voortgang is daarom uitdrukkelijk gevraagd in hoeverre de provincies vorderingen maken met het
opstellen en vaststellen van deze essentiële instrumenten.

Voortgangsonderzoek invoering Omgevingswet (Tweede ronde) | 31

Figuur 37: Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en
omgevingsverordening, waterschapsverordening of omgevingsplan?) (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=11)
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Drie kwart van de provincies (72,7%, n=8) werkt momenteel aan een omgevingsvisie en ruim de helft
(54,5%, n=6) werkt aan een omgevingsverordening. Drie provincies (27,3%) hebben wel al trajecten voor
de invoering van de nieuwe kerninstrumenten benoemd, maar zijn hier nog niet mee gestart.
Provincies dienen hun verordeningen in principe al vóór de invoeringsdatum van de wet klaar te
hebben. In welke mate de provincies de nieuwe kerninstrumenten bestuurlijk hebben vastgesteld, is te
zien in figuur 38.
Figuur 38: Heeft uw organisatie vooruitlopend op de Omgevingswet de nieuwe kerninstrumenten al bestuurlijk
vastgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=11)
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Het merendeel van de provincies (63,6%, n=7) dat trajecten heeft benoemd/opdrachten heeft uitgezet
of al werkt aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten heeft de nieuwe kerninstrumenten (nog)
niet bestuurlijk vastgesteld. Een deel van deze provincies heeft een omgevingsvisie (36,4%, n=4) of een
omgevingsplan (18,2%, n=2%) bestuurlijk vastgesteld.
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Beleving
Om zicht te krijgen op de mate waarin men de huidige planning en inspanningen van de organisatie
afdoende acht voor een succesvolle invoering van de wet, is de vraag gesteld in hoeverre men er
vertrouwen in heeft dat de organisatie op tijd klaar zal zijn voor de invoering van de wet medio 2019.
Figuur 39: In hoeverre heeft u het idee dat u en uw organisatie de voorbereidingen op de invoering van de
Omgevingswet goed onder controle heeft? (n=11)
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Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zullen zijn
Ik denk niet dat het ons - ongeacht onze aandacht en inspanningen - gaat lukken om onze organisatie op tijd
voorbereid te hebben op de invoering van de wet
Ik vrees dat we meer zullen moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar te zijn
Ik weet het niet

Alle respondenten bij provincies (100%, n=11) hebben er vertrouwen in dat de eigen provincie met de
huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zal zijn met de invoering van de Omgevingswet.

Grootste uitdagingen en knelpunten
Door de provincies worden uiteenlopende uitdagingen en knelpunten genoemd die men ervaart in
deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Een uitgebreid overzicht van
de genoemde knelpunten en uitdagingen en de daarbij gebruikte classificeringen is te vinden in bijlage
2.5.
Figuur 40: Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet als
grootste knelpunten of uitdagingen? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk)
(n=11)

Uitdagingen en knelpunten die te maken hebben met…
Interbestuurlijke samenwerking
Creëren van urgentie/draagvlak voor veranderingen
Toepassen van vormen van participatie
Kennis van en duidelijkheid regelgeving
Betrekken bestuur/verkiezingen
Formuleren ambities
Capaciteitsgebrek/financiering/kosten
Koppeling met Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO)/digitaliseringsopgave
De benodigde cultuurverandering
Impact op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Overig (o.a. herindelingen)

%
36,4%
9,1%
27,3%
9,1%
9,1%
81,8%
18,2%
9,1%

De uitdagingen/knelpunten die het meest genoemd worden door de respondenten bij provincies zijn:
de koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)/digitaliseringsopgave (81,8%, n=9),
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interbestuurlijke samenwerking (36,4%, n=4) en kennis van en duidelijkheid van de regelgeving (27,3%,
n=3).
Ondersteuningsbehoefte
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen aan welke vormen van ondersteuning men
behoefte heeft, zodat het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de verschillende koepels
hun ondersteuningsaanbod daarop zonodig kunnen aanpassen. De open antwoorden en de daarbij
gebruikte classificeringen zijn opgenomen in bijlage 2.6.
Figuur 41: Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk) (n=11)

Ondersteuningsbehoefte
Ervaringen van collega’s
Aanpak voor algemeen/dagelijks bestuur
Voorbeelden/best practices
Duidelijkheid
Veranderkundige ondersteuning
Gerichte kennisoverdracht/opleidingen
Overzicht veranderingen en to do’s
Omgaan met lokale afwegingsruimte
Info/ondersteuning bij digitalisering en invoering Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)
Financiële/capacitaire ondersteuning
Aanpak participatie
Interbestuurlijke samenwerking
Competenties (definiëren en/of ontwikkelen)

%
9,1%
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27,3%
18,2%
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18,2%
27,3%

De ondersteuningsbehoefte in deze fase van het implementatieproces ligt bij de resondenten bij
provincies vooral op voorbeelden/best practices (36,4%, n=4), veranderkundige ondersteuning (27,3%,
n=3) en vormgeving en ontwikkeling van de benodigde competenties voor het werken onder de
nieuwe wet (27,3%, n=3).
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7. Voortgang invoering Omgevingswet bij rijksinstanties
In dit hoofdstuk zijn de resultaten te vinden van het onderzoek onder de bestuurslaag rijksinstanties
(n=8). Verschillende rijksinstanties hebben een taak bij de uitvoering van de Omgevingswet en dienen
zich daarom voor te bereiden op de invoering van de wet.
Er zijn 17 rijksinstanties (zowel ministeries als uitvoeringsorganisaties) die zodanig met de Omgevingswet
te maken krijgen dat ze een implementatieopgave hebben en participeren in de voor het Rijk
opgezette veranderopgave.
De mate en vorm waarin zij met deze nieuwe wet te maken hebben, verschilt echter van organisatie
tot organisatie. De veranderopgaven verschillen daardoor ook, waardoor het onderling vergelijken van
rijksinstanties met het nodige voorbehoud dient plaats te vinden.
Formuleren van ambities
Met de invoering van de Omgevingswet beoogt de wetgever onder andere overheden te stimuleren
de ambities die men heeft met de fysieke leefomstandigheden te herijken. Het opstellen van een visie,
en vervolgens de concretisering in omgevingsplannen en verordeningen, biedt daar een goede
gelegenheid toe. In de regel gaat het formuleren van een ambitieniveau vooraf aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van een visie en/of plannen en verordeningen.
Figuur 42: In hoeverre wordt er in uw organisatie gewerkt aan het formuleren van ambities t.a.v. kansen die de
Omgevingswet biedt? (n=8)
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Voor alle deelnemende rijksinstanties (100%, n=8) geldt dat zij op de een of andere manier bezig zjin
met de ambities ten aanzien van de flexibiliteit die de Omgevingswet biedt (zoals het integraal
opstellen van beleid). De meeste rijksinstanties (62,5%, n=5) werken aan het formuleren van de ambities
en enkelen (25,0%, n=2) oriënteren zich hierop. Eén rijksinstantie (12,5%) is bezig met het realiseren van
de ambities.
Organisatie van de implementatie
Op de vraag of de rijksinstantie de invoering van de Omgevingswet al heeft georganiseerd, geven
zeven rijksinstanties (87,5%) aan dat zij hiermee bezig zijn. Eén rijksinstantie (12,5%) geeft aan hier nog
niet aan begonnen te zijn, maar hoopt hier binnenkort wel aan toe te komen.
Vervolgens is aan de rijksinstanties (n=7) een elftal activiteiten voorgelegd die ondernomen kunnen
worden rondom de invoering. Vier rijksinstanties (57,1%) hebben geen van de genoemde activiteiten
ondernomen; drie van deze rijksinstanties hebben wel andere dan de genoemde activiteiten
uitgevoerd. In totaal hebben vijf rijksinstanties (71,4%) (nog) andere dan de genoemde activiteiten
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uitgevoerd. In figuur 43 is te zien welke activiteiten zijn voorgelegd en in hoeverre men deze heeft
uitgevoerd.
Figuur 43: Hieronder staat een aantal activiteiten genoemd die een organisatie kan organiseren rondom de
invoering van de Omgevingswet. Kunt u per activiteit aangeven in hoeverre uw organisatie deze heeft uitgevoerd?
(n=7)
Vaststellen veranderstrategie
Organisatiebreed invoeringsprogramma/project opstellen
Reserveren budget voor implementatie
Opstellen planning/roadmap naar tijdige implementatie
Uitvoeren organisatiebrede impactanalyse
Benoemen pilots werken met de nieuwe instrumenten
Opstellen plan digitaliseringsopgave
Doorvoeren veranderingen in organisatie/werkwijze
Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten/workshops
Opleiden medewerkers competenties Omgevingswet
Aanpassen functieprofielen aan benodigde competenties
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Inzoomend op de genoemde activiteiten valt op dat de rijksinstanties al duidelijk bezig zijn (meer dan
de helft dat aangeeft al gedaan/mee bezig) met:
• het uitvoeren van een organisatiebrede impactanalyse (85,7%, n=6);
• het opstellen van een planning/roadmap die moet leiden tot een tijdige implementatie (85,7%,
n=6);
• het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten/workshops waarin medewerkers geïnformeerd
worden over de Omgevingswet (71,5%, n=5);
• het vaststellen van een veranderstrategie (71,4%, n=5);
• het opstellen van een organisatiebreed invoeringsprogramma/project (57,2%, n=4);
• het reserveren van een budget voor implementatie (57,2%, n=4).
De activiteiten waar de rijksinstanties nog niet duidelijk mee bezig zijn (meer dan de helft dat aangeeft
gaan we doen/nog onbekend), zijn:
• het opleiden van de medewerkers voor de gewenste competenties onder de Omgevingswet
(71,4%, n=5);
• het doorvoeren van veranderingen in de organisatie/werkwijze (71,4%, n=5);
• het aanpassen van functieprofielen aan de nieuwe, voor de Omgevingswet benodigde,
competenties (57,1%, n=4);
• en opstellen van een plan voor de digitaliseringsopgave van de organisatie (57,1%, n=4).
Enkele keren wordt door de rijksinstanties aangegeven dat zij niet van plan zijn de genoemde
activiteiten uit te voeren. De acitviteiten die hierbij genoemd worden, zijn:
• het aanpassen van de functieprofielen aan de benodigde competenties (42,9%, n=3);
• het opleiden van de medewerkers voor de gewenste competenties onder de Omgevingswet
(14,3%, n=1);
• het benoemen van pilots voor het werken met de nieuwe instrumenten (14,3%, n=1).
Samenwerking
Een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet betreft de integrale benadering van
omgevingsvraagstukken, visies en plannen. Dit veronderstelt onder andere dat overheden bij de
ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid onderling meer samenwerken en beleid op elkaar
afstemmen. In het onderzoek is een aantal vragen opgenomen om inzicht te krijgen in de mate waarin
overheden inmiddels de samenwerking met elkaar hebben gezocht bij de voorbereidingen op de
invoering van de nieuwe wet.
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Figuur 44: Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de invoering van de
Omgevingswet? (n=8)
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De acht rijksinstanties (100%) werken allen al op een of andere wijze samen met andere overheden of is
hierover in overleg.
Overleg over de invoering
De helft van de rijksinstanties (50,0%, n=4) voert overleg met andere overheden over de invoering van
de Omgevingswet (zie figuur 44).
Figuur 45: Met welke overheden heeft uw organisatie overleg over de invoering van de Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=4)

Gemeente(n)
Waterschap(pen)
Provincie(s)
Rijk
Omgevingsdienst(en)
Anders

%
25,0%
100%
25,0%
25,0%

In figuur 45 is te zien dat de rijksinstanties vooral in overleg zijn met ministeries/rijksuitvoeringsorganisaties
(100%, n=4). Ook wordt overlegd met gemeenten (25,0%, n=1) en omgevingsdiensten (25,0%, n=1).
Gezamenlijke trajecten gedefinieerd
Eén rijksinstantie (12,5%, n=1) heeft al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van de
Omgevingswet (zie figuur 44).
Figuur 46: Met welke overheden heeft uw organisatie al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van
de Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=1)
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De betreffende rijksintantie geeft aan dat het gezamenlijke trajecten heeft gedefineerd met provincies,
omgevingsdiensten en ministeries/rijksuitvoeringsorganisaties.
Gezamenlijke trajecten uitgevoerd
Drie rijksinstanties(37,5%) geven aan dat zij al gezamenlijke trajecten uitvoeren over de invoering van de
Omgevingswet met andere overheden (zie figuur 44).
Figuur 47: Met welke overheden voert uw organisatie al gezamenlijke trajecten uit over de invoering van de
Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=3)
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De rijksinstanties die al gezamenlijke trajecten uitvoeren doen dit met met gemeenten (66,7%, n=2),
waterschappen (33,3%, n=1), provincies (33,3%, n=1), ministeries/rijksuitvoeringsorganisaties (100%, n=3)
en omgevingdiensten (66,7%, n=2).
Kerninstrumenten
Niet alle rijksinstanties hebben een verplichting om in het kader van de Omgevingswet te werken aan
kerninstrumenten, zoals een omgevingsvisie, omgevingsplan of omgevingsverordening. Voor zover zij
wel een plicht hebben om tijdig kerninstrumenten op te leveren, is de voortgang op dit vlak hieronder
weergegeven.
Figuur 48: Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en
omgevingsverordening, waterschapsverordening of omgevingsplan?) (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=8)
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Vijf rijksinstanties (62,5%) werken momenteel aan een omgevingsvisie; één rijksinstantie (12,5%) werkt
aan een omgevingsplan/omgevingsverordening en eveneens één rijksinstantie (12,5%) heeft wel al
trajecten voor de invoering van de nieuwe kerninstrumenten benoemd, maar is er nog niet mee
gestart. De overige drie rijksinstanties (37,5%) zijn helemaal nog niet gestart.
In welke mate de rijksinstanties de nieuwe kerninstrumenten bestuurlijk hebben vastgesteld, is te zien in
figuur 49.
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100%

Figuur 49: Heeft uw organisatie vooruitlopend op de Omgevingswet de nieuwe kerninstrumenten al bestuurlijk
vastgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=5)
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Drie van de vijf rijksinstanties (60,0%) die trajecten hebben benoemd/opdrachten hebben uitgezet of al
werken aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten hebben de nieuwe kerninstrumenten (nog)
niet bestuurlijk vastgesteld. Twee rijksinstanties (40,0%) hebben een omgevingsvisie vastgesteld.
Beleving
Om zicht te krijgen op de mate waarin men de huidige planning en inspanningen van de organisatie
afdoende acht voor een succesvolle invoering van de wet, is de vraag gesteld in hoeverre men er
vertrouwen in heeft dat de organisatie op tijd klaar zal zijn voor de invoering van de wet medio 2019.
Figuur 50: In hoeverre heeft u het idee dat u en uw organisatie de voorbereidingen op de invoering van de
Omgevingswet goed onder controle heeft? (n=8)

37,5%

0%

10%

37,5%

20%

30%

40%

50%

60%

25,0%

70%

80%

90%

100%

Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zullen zijn
Ik vrees dat we meer zullen moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar te zijn
Ik denk niet dat het ons - ongeacht onze aandacht en inspanningen - gaat lukken om onze organisatie op tijd voorbereid te
hebben op de invoering van de wet
Ik weet het niet

Drie van de acht respondenten bij rijksinstanties (37,5%) hebben er vertrouwen in dat de eigen instantie
met de huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zal zijn met de invoering van de Omgevingswet.
Eveneens drie respondenten bij rijksinstanties (37,5%) vrezen dat zij er meer aan zullen moeten doen dan
momenteel gepland om op tijd klaar te zijn. En twee respondenten bij rijksinstanties (25,0%) denken niet
dat het gaat lukken om de instantie op tijd voorbereid te hebben op de invoering van de wet.
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Grootste uitdagingen en knelpunten
Door de rijksinstanties worden uiteenlopende uitdagingen en knelpunten genoemd die men ervaart in
deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Een uitgebreid overzicht van
de genoemde knelpunten en uitdagingen en de daarbij gebruikte classificeringen is te vinden in bijlage
2.7.
Figuur 51: Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet als
grootste knelpunten of uitdagingen? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk)
(n=8)

Uitdagingen en knelpunten die te maken hebben met…
Organiseren van regionale afstemming
Creëren van urgentie/draagvlak voor veranderingen
Toepassen van vormen van participatie
Kennis van en duidelijkheid regelgeving
Betrekken bestuur/verkiezingen
Formuleren ambities
Capaciteitsgebrek/financiering/kosten
Koppeling met Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO)/digitaliseringsopgave
De benodigde cultuurverandering
Impact op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Overig (o.a. herindelingen)
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25,0%
87,5%
12,5%
-

De respondenten bij rijksinstanties hebben diverse zaken als grootste knelpunten of uitdagingen
genoemd. De onderwerpen die het meest genoemd worden zijn: koppeling met het DSO (87,5%, n=7)
en kennis en duidelijkheid van de regelgeving (62,5%, n=5).
Ondersteuningsbehoefte
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen aan welke vormen van ondersteuning men
behoefte heeft, zodat het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de verschillende koepels
hun ondersteuningsaanbod daarop zonodig kunnen aanpassen. De open antwoorden en de daarbij
gebruikte classificeringen zijn opgenomen in bijlage 2.8.
Figuur 52: Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft? (Open vraag, antwoorden geclassificeerd, meerdere antwoorden mogelijk) (n=8)
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Overzicht veranderingen en to do’s
Omgaan met lokale afwegingsruimte
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De ondersteuningsbehoefte in deze fase van het implementatieproces ligt bij de respondenten bij
rijksinstanties vooral op een overzicht met veranderingen en to do’s (25,0%, n=2) en ervaringen van
collega’s (25,0%, n=2).
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Bijlage 1: Vragenlijst

Welkom bij de vragenlijst voortgangsonderzoek invoering Omgevingswet.
U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en er later mee verder gaan. Dit doet u door het tabblad
van de browser af te sluiten. Met de link in de uitnodiging start u de vragenlijst later weer op. Aan
het eind van de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om een uitdraai te maken van de vragen en
de door u gegeven antwoorden.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

1.Uw achtergrond
Wat is uw functie in relatie tot de Omgevingswet bij uw organisatie?
Lijnverantwoordelijke uitvoering Omgevingsrecht/Omgevingswet
Project- of programmamanager Invoering Omgevingswet
Adviseur/projectmedewerker Omgevingswet
Anders, namelijk

2.Ambities
In hoeverre wordt er in uw organisatie gewerkt aan het formuleren van ambities ten aanzien van
de kansen die de Omgevingswet biedt (zoals het lokaal aanscherpen of juist afzwakken van
omgevingsnormen, de toepassing van uitnodigingsplanologie en/of deregulering)?
Daar zijn wij niet mee bezig
Wij zijn ons aan het oriënteren
Wij werken aan het formuleren van onze ambities
Wij hebben onze ambities (bestuurlijk) vast laten stellen
Wij zijn bezig met de realisatie van onze ambities

3.Organisatie van de implementatie
Heeft uw organisatie de invoering van de Omgevingswet al georganiseerd?
Ja, we zijn hier mee bezig
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Nee, we zijn hier nog niet aan begonnen, maar hopen hier binnenkort wel aan toe te
komen
[Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de
invoering van de Omgevingswet? ]
Nee, we hebben vooralsnog geen voornemens om de invoering van de Omgevingswet te
organiseren
[Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de
invoering van de Omgevingswet? ]

4.Hieronder staat een aantal activiteiten genoemd die een organisatie kan organiseren rondom
de invoering van de Omgevingswet. Kunt u per activiteit aangeven in hoeverre uw organisatie
deze heeft uitgevoerd?

Hebben
we al
gedaan

Zijn we
mee
bezig

Willen we
gaan
doen

Zijn we
niet van
plan

Nog
onbekend

Het vaststellen van
een veranderstrategie
Een organisatiebreed
invoeringsprogramma/project
opstellen
Het reserveren van een budget voor
implementatie
Het opstellen van een
planning/roadmap die moet leiden
tot een tijdige implementatie
Het uitvoeren van een
organisatiebrede impactanalyse
Het benoemen van pilots voor het
werken met de nieuwe instrumenten
Het opstellen van een plan voor de
digitaliseringsopgave van de
organisatie
Het doorvoeren van veranderingen in
de organisatie en/of werkwijze
vooruitlopend op de invoering
Het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten/workshops
waarin medewerkers geïnformeerd
worden over de Omgevingswet
Het opleiden van de medewerkers
voor de gewenste competenties
onder de Omgevingswet
Het aanpassen van de
functieprofielen aan de nieuwe, voor
de Omgevingswet benodigde,
competenties

5.Heeft uw organisatie nog andere dan de genoemde activiteiten ondernomen rondom de
invoering van de Omgevingswet?
Ja
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Nee
[Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de
invoering van de Omgevingswet? ]

6.Om welke andere activiteiten gaat het?

7.Werkt uw organisatie al samen met andere overheden in het kader van de invoering van de
Omgevingswet?
Daar zijn we (nog) niet mee bezig
[Kerninstrumenten Werkt uw organisatie al aan de
invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en omgevingsverordening,
waterschapsverordening of omgevingsplan)? (Meerdere antwoorden mogelijk) ]
We zijn ons aan het oriënteren met wie we zouden kunnen of moeten samenwerken
[Kerninstrumenten Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe
kerninstrumenten (zoals omgevingsvisie en omgevingsverordening, waterschapsverordening
of omgevingsplan)? (Meerdere antwoorden mogelijk) ]
We voeren overleg met elkaar over de invoering
We hebben al gezamenlijke trajecten gedefinieerd
[Met welke andere overheden
heeft uw organisatie al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over de invoering van de
Omgevingswet? (Meerdere antwoorden mogelijk) ]
We voeren al gezamenlijke trajecten uit
[Met welke andere overheden voert uw
organisatie al gezamenlijke trajecten uit over de invoering van de Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk) ]

8.Met welke andere overheden heeft uw organisatie overleg over de invoering van de
Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Gemeente(n)
Provincie(s)
Waterschap(pen)
Rijk
Omgevingsdienst(en)
Anders, namelijk

9.Met welke andere overheden heeft uw organisatie al gezamenlijke trajecten gedefinieerd over
de invoering van de Omgevingswet?
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(Meerdere antwoorden mogelijk)
Gemeente(n)
Provincie(s)
Waterschap(pen)
Rijk
Omgevingsdienst(en)
Anders, namelijk

10.Met welke andere overheden voert uw organisatie al gezamenlijke trajecten uit over de
invoering van de Omgevingswet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Gemeente(n)
Provincie(s)
Waterschap(pen)
Rijk
Omgevingsdienst(en)
Anders, namelijk

11.Kerninstrumenten
Werkt uw organisatie al aan de invoering van de nieuwe kerninstrumenten (zoals
omgevingsvisie en omgevingsverordening, waterschapsverordening of omgevingsplan)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Nee, daar zijn we nog niet mee gestart
Ja, daar zijn al wel trajecten voor benoemd c.q. opdrachten voor uitgezet, maar die zijn
nog niet gestart
Ja, wij werken momenteel aan een omgevingsvisie
Ja, wij werken momenteel aan een omgevingsplan, omgevingsverordening of
waterschapsverordening
Ja, wij werken momenteel aan een bestemmingsplan op grond van het
experimenteerartikel uit de Crisis en Herstelwet
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12.Heeft uw organisatie vooruitlopend op de Omgevingswet de nieuwe kerninstrumenten al
bestuurlijk vastgesteld?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, namelijk een omgevingsvisie
Ja, namelijk een omgevingsplan, omgevingsverordening of waterschapsverordening
Ja, namelijk een bestemmingsplan op grond van het experimenteerartikel uit de Crisis en
Herstelwet
Nee

13.Beleving
In hoeverre heeft u het idee dat u en uw organisatie de voorbereidingen op de invoering van
de Omgevingswet goed onder controle heeft?
Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar
zullen zijn
Ik vrees dat we meer zullen moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar te
zijn
Ik denk niet dat het ons - ongeacht onze aandacht en inspanningen - gaat lukken om onze
organisatie op tijd voorbereid te hebben op de invoering van de wet
Ik weet het niet

14.Grootste uitdagingen en knelpunten
Wat ervaart u organisatie in deze fase van de voorbereiding op de invoering van de
Omgevingswet als grootste uitdagingen of knelpunten?

15.Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van uw implementatieproces vooral
behoefte heeft?

16.Tot slot
Heeft u tot slot nog opmerkingen, vragen of toevoegingen aan dit onderzoek?
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Einde vragenlijst
U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Klik hier als u een uitdraai in pdf wilt van de vragen en de door u gegeven antwoorden. Klik
daarna op 'Verstuur' om uw antwoorden te verzenden.
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Bijlage 2: uitdagingen/knelpunten en ondersteuningsbehoefte
In deze bijlage zijn de antwoorden opgenomen die de organisaties hebben gegeven op de vragen
naar de grootste uitdagingen en knelpunten en de kennisbehoefte. Deze antwoorden zijn
gecontroleerd op potentiële herleidbaarheid naar de organisatie, maar verder is het een letterlijke
weergave van de gegeven antwoorden.
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1

42
1

48

4
1

Overig (o.a. herindelingen)

45

VTH

18

Cultuur

37

DSO

Financiering/kosten

8

Ambities

24

Bestuur/verkiezingen

17

Regelgeving

Participatie

Totalen
Veranderende rol van VTH in het kader van de nieuwe
wetgeving, de onduidelijkheid over het DSO en het nog niet
bekend zijnde overgangsrecht voor de doordecentralisatie
van bv. lucht/geur etc.
Cultuuromslag: van nee tenzij naar ja mits en dat ten aanzien
van alle participanten aan de fysieke leefomgeving
De uitdaging van het loslaten. Dit zowel voor inwoners,
gemeentelijk bestuur als provinciaal bestuur.
-de implementatie van de wet binnen de gemeente is al een
uitdaging en de regionale afstemming in
maakt die uitdaging alleen maar groter.
Momenteel wordt discussie gevoerd over de ambtelijke
toekomst van onze organisatie, mogelijk leidend tot ambtelijke
fusie van een aantal organisaties per 1 januari 2019. Gelet op
de voorbereiding hiervan is een juiste opstart van
voorbereiding implementatie Omgevingswet moeilijk van de
grond te krijgen.
Grootste uitdaging is om scherp te krijgen wat de precieze
juridische veranderingen in de Omgevingswet zijn. Er zitten erg
veel kleine veranderingen in verstopt waar nog geen overzicht
van is. De groots aangekondigde analyse van enige maanden
geleden omvat alleen de kern-instrumenten. Die zijn wel
bekend... Het gaat juist over alle andere kleine veranderingen.
Hoe leuk was het geweest om de nieuwe stijl van werken in te
voeren op basis van de huidige wetgeving - op basis waarvan
ook een eindeloos aantal prachtige integrale participatieve
projecten in Nederland zijn gerealiseerd. En niet te worden
afgeleid door 5000 pagina nieuwe wetgeving, die het
Omgevingslandschap de komende 10 jaar volledig gaan
juridiseren, inclusief alle bijkomende kosten waar geen inwoner
iets aan heeft...
Per 1 januari 2019 gaan wij als gemeente herindelen met de
omliggende gemeenten.
De uitdaging ligt op dit moment in het opstellen van een
gedegen, strategisch plan van aanpak implementatie Ow in
de nieuwe gemeentelijke situatie. Het moet uiteindelijk een
soort spoorboekje worden parallel lopend aan het proces
gemeentelijke herindeling. Er liggen kansen maar ook zijn er
valkuilen te bedenken.

Urgentie/draagvlak

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

Regionale afstemming

2.1 Grootste uitdagingen en knelpunten bij gemeenten

11

1
1

1

1

1

1

1

1
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1

1

de stip op de horizon is nog erg abstract. Dit betekent
pionieren in het proces. Voor projectleiding en projectleden
een uitdaging. Daarnaast is het concreet formuleren van de
ambities welke wij de raad willen laten vaststellen een lastige.
Het niveau waarop dit moet gebeuren staat voor ons boven
fase 2 van het project implementatie Omgevingswet, de
omgevingsvisie en vervolgens het omgevingsplan. De ambities
moeten ons richting geven voor fase 2 en de instrumenten. We
zetten inmiddels goede stappen in die richting maar hebben
hier ook wel moeite mee gehad.
Tot slot merken we dat de betrokkenheid van de mensen die
inhoudelijk met de Omgevingswet bezig zijn veel makkelijker
vast te houden is dan mensen die vanuit andere functies in het
project deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan de meer
strategische mensen, communicatie e.d. Fase 2 wordt meer
concreet en zal ons denk ik goed helpen om de
betrokkenheid te vergroten.

1

Ambities bepalen is lastig omdat consequenties van keuzes
nog onvoldoende te overzien zijn.
Daarnaast de vraag: hoe kun je loslaten en toch sturen op
gemeentelijke ambities?
Het is een enorme uitdaging om voldoende capaciteit vrij te
maken om intensief aan de slag te gaan met de Invoering van
de Omgevingswet. De reguliere werkzaamheden moeten ook
doorgaan. Het is een zoektocht om hoog gekwalificeerd
tijdelijk personeel te vinden dat de reguliere werkzaamheden
kan overnemen.
Het formuleren en vaststellen van een invoeringsstrategie (met
financieel plaatje) voor de verkiezingen.
Een gezamenlijke koersbepaling (college, raad, ambtelijke
organisatie).
ICT opgave
Financiële consequenties
Ik verwacht weinig problemen voor onze organisatie met de
voorbereiding van de nieuwe werkwijze en de
cultuurverandering. Die ligt in het verlengde van het
verander/verbetertraject dat al gaande is (participatie,
integraal werken, 1 loket).
Het gegeven dat de regelgeving nog niet definitief is zie ik als
risico. Die informatie heb je nodig voor de bestuurlijke keuzen
van je eigen organisatie en de afspraken met andere
overheden in de regio. De ervaring leert dat m.n. het laatste
veel tijd kost.
Verder is het gegeven dat het DSO nog niet definitief is ook
een risico. We bereiden ons voor door ervoor te zorgen dat
onze eigen informatie op orde is, en we werken in de praktijk
met 3D-informatie. Het is mij niet duidelijk of dat voldoende is
voor de voorbereiding op de invoering.
- digitalisering
- knelpunt capaciteit en budget
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1

1

1

Overig (o.a. herindelingen)

VTH

Cultuur

DSO

Financiering/kosten

Ambities

Bestuur/verkiezingen

Regelgeving

Participatie

Urgentie/draagvlak

Regionale afstemming

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

Wij voeren op dit moment gesprekken met 3 gemeenteraden
1
over hun ambities, houding en gewenste participatievormen.
De gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar werpen hun
schaduw vooruit en de vraag nu is of we voldoende input
zullen krijgen voor het doorvertalen van de ambities in de
nieuwe instrumenten en de werkprocessen? Daarnaast zou het
voor de organisatie efficiënt zijn als de ambities van de 3
gemeenteraden ongeveer gelijk zijn. Ook dit is nog niet
helemaal duidelijk.
de cultuuromslag
Herindeling die op komst is en de invoeringsdatum van de
Omgevingswet; deze lijken samen te vallen
Het belangrijkste knelpunt is capaciteit. Tijdens de verbouwing
moet de verkoop gewoon doorgaan. En dat is lastig wanneer
juist ook op andere fronten reorganisaties en transities worden
doorgevoerd.

DSO wordt de grote uitdaging.
geen uitdagingen of knelpunten. deze gemeenten wordt miv
1-1-2018 opgeheven en zal dus niet meer te maken krijgen met
de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De tijdige ontwikkeling van een goed functionerend digitaal
stelsel op landelijk niveau en het verkrijgen van inzicht in de
consequenties daarvan (o.a. werkprocessen) op lokaal
niveau.
Het ontbreken van duidelijkheid over de wettelijke kaders die
1
nog wel van hogerhand blijven gelden. De AMvB's zijn nog niet
gereed. Ook weten we dat de provincie een
Omgevingsverordening gaat opstellen (niet eerder dan 2019).
Op die manier is het lastig te bepalen hoe het straks nou
precies zit met lokale afwegingsruimte of beleidsvrijheid.

Overig (o.a. herindelingen)

1 1

1
1
1

Capaciteit heeft ook een relatie met kosten. De ambities
worden mogelijk meer bepaald door de middelen die er
voorhanden zijn dan vanuit de inhoud. Dit is mede het gevolg
van het onderhandelaarsakkoord over financiën.
Voorfinanciering van onzekere besparingen stuit niet per
definitie op steun.
De Omgevingswet implementeren is niet de grootste uitdaging
in onze gemeente. De uitdaging wordt door diverse
directeuren sterk versimpeld om het managerial te houden.
In beeld krijgen wat er precies gedaan moet worden om klaar
te zijn voor de Omgevingswet.
onduidelijkheid ten aanzien van de inhoudelijke gevolgen en
veranderingen
Het (nog) niet voorhanden zijn en de inzet van extra middelen, 1
uren en budgets voor de komende jaren.
Afstemming regionaal lijkt een groot knelpunt, gelet op de
mogelijk (grote) verschillen tussen de ambitieniveaus, sturing
en bedrijfsvoering.
Afstemming met procespartners en tussen de niveaus Rijk en
Provincie en dan vooral op infomanagement (ict +++) lijkt ook
een zeer moeilijk te nemen horde.
overzetten van visie naar plan
onduidelijkheid over digitaal stelsel
bouwactiviteit nog niet ingevuld

VTH

Cultuur

DSO

Financiering/kosten

Ambities

Bestuur/verkiezingen

Regelgeving

Participatie

Urgentie/draagvlak

Regionale afstemming

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?
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1

Overig (o.a. herindelingen)

VTH

Cultuur

DSO

Financiering/kosten

Ambities

Bestuur/verkiezingen

Regelgeving

Participatie

Urgentie/draagvlak

Regionale afstemming

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

Verder het magische woord cultuurverandering. Werken met
meer beleidsvrijheid en in een meer dienende dan sturende rol
vraagt iets van de organisatie. De meeste van onze
medewerkers snappen de boodschap. Maar dit is iets anders
dan er daadwerkelijk naar kunnen handelen.
Onduidelijkheid over de impact van lokaal-maatwerkbesluiten (hoe duurzaam en democratisch zijn ze?)
Onzekerheid DSO
Vergunningverlening
De politiek goed bewust te maken van de keuzes waar ze voor
staan, zodat deze ook echt gedragen worden.
- Draagvlak ambtelijk en bestuurlijk gelet op aanwezige
werkvoorraad en bestuurlijke prioriteiten.
De ICT voorziening in combinatie met de nog vast te leggen
nieuwe gezamenlijke bodemplaat. De mindset verandering
van bestuur management en medewerkers.
Onduidelijkheden door nog niet vastgestelde AmvB's,
Invoeringswet en andere regelingen.
Men beseft niet hoeveel tijd en energie er gaat zitten in
culturele verandering, en het is heel lastig om bestuurlijk de
prioriteit op dit onderwerp te krijgen omdat het zo'n moeilijk en
omvangrijk traject is. Bestuurders reageren niet of nauwelijks,
en hebben niet genoeg verdieping in de materie om hierover
goed mee te kunnen praten.
Het loslaten van beleid/ regels en daarnaar werken is een
grote uitdaging.
implementatie in de organisatie
De gevraagde andere cultuur in combinatie met nieuwe
wettelijke instrumenten. En dat de gevraagde verandering al
ingezet moet worden terwijl de wet- en regelgeving nog in
ontwikkeling zijn.
- Veranderopgave laat zich 'niet vangen' in een beperkt
tijdsvak
- Lokale verkiezingen kunnen (een nog lastig in te schatten)
invloed hebben op het ingezette traject
- Op ICT gebied is veel onduidelijk: waarschijnlijk grote opgave
in korte tijd incl. bijbehorende investering. Bepaalt in grote
mate vindbaarheid in- en extern. Dus groot afbreukrisico maar
weinig 'grip' op de situatie.
Het goed in beeld krijgen wat de OW allemaal met zich mee
brengt
onbekendheid m.b.t. de digitalisering en de kosten die hieruit
voortvloeien
Onduidelijkheid over DSO. Geen financiële steun vanuit het
Rijk.
Een risico- , knelpunten- en een kansenanalyse moeten nog
plaatsvinden.
Het grootste knelpunt is dat we tevens in een
herindelingstraject zijn beland dat per 1 januari 2019 dient te
zijn afgerond. Dat is tevens de grootste uitdaging.
Er voor zorgen dat de gehele organisatie meegenomen wordt
in deze ontwikkeling en dat hierop de focus komt te liggen in
de komende jaren
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Cultuurverandering en loslaten/ruimte geven
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1

1

1

Ik ben erg benieuwd of de raad zijn gewijzigde rol, in de zin
van meer loslaten en meer kwalitatieve eisen stellen in plaats
van kwantitatieve eisen, op gaat pakken. Ook de plantoetsers
vragen in de praktijk vaak om kwantitatieve normen en zullen
naar mijn mening behoorlijk moeite hebben met de
toepassing en interpretatie van kwalitatieve normen.
Het is de bedoeling dat de nu toetsende ambtenaar in de
toekomst adviseur van de initiatiefnemer wordt. Ik vraag me af
hoe dat zich verhoudt tot de door de overheid altijd te maken
bredere belangenafweging.
Wij zitten midden in herindelingstraject met drie andere
gemeenten. Ingangsdatum 1 januari 2019. Verschillende
werkgroepen zijn aan de slag met verschillende thema's. Er
komt een subwerkgroep invoering Omgevingswet. Deze
subwerkgroep is nog niet ingevuld en nog niet gestart.
Het goed in kaart brengen van de inhoudelijke wijzigingen die
vanuit het rijk op ons als gemeente afkomen. Op welke
onderwerpen ontstaat nu daadwerkelijk lokale
afwegingsruimte en hoe groot is deze? Het ontbreekt aan een
goed overzicht vanuit het rijk. Elke gemeente is dit nu zelf in
kaart aan het brengen. Dat kost veel (onnodige) tijd.
Verder is het een uitdaging om organisatiebreed één taal te
spreken. Dat gaat met vallen en opstaan.
De Omgevingswet vraagt om allerlei zaken los te laten. Dat
leidt tot rechtsonzekerheid. Wij verwachten veel rechtszaken
als we kwantitatieve normen gaan inruilen voor globaliteit en
meer kwantitatieve normen. Vergelijk de problemen voorheen
met de BIH.
Verder is de Omgevingswet nog niet veel meer dan een
raamwet. De AMvB's moeten de wet (nog) gaan maken. Die
laten ondertussen op zich wachten.
Wij hebben voorts bedenkingen bij het 'mengpaneel'. Hoe kun
je nu appels en peren tegen elkaar gaan inwisselen?
Ook de korte beoordelingstijd voor aanvragen baart ons
zorgen. Zeker als je objectief begrensde normen gaat
inwisselen voor kwalitatieve normen.
En als je de huidige problemen met bijvoorbeeld
ruimtelijkeplannen.nl ziet, hoe moet je dan straks al die
informatie in je (ene) omgevingsplan draaiend zien te krijgen?
Het wordt wel erg veel informatie in één bestand. Hoe gaat de
burger of ondernemer daar straks uitkomen, als die er nu met
RO.online al niet uitkomt?
- Hervedeling taken tussen overheidspartners en betrokken
1
uitvoeringsdiensten. Niet alle gemeenten hebben dezelfde
visie op verlengd openbaar bestuur. De gesprekken worden
nog niet op het juiste niveau besproken.
Het wijzigen van de karakters van personen binnen de
ambtelijke organisatie.
De cultuurverandering van met name vergunningverlening en
de mate waarin de gemeenteraad bevoegdheden wil
delegeren.
Zorgen dat voldoende middelen, tijd en capaciteit voor de
medewerkers komt om tot de invoering in 2019 het werk
gedaan te krijgen, naast het lopende werk en het beperkte
budget dat gemeente hiervoor heeft
Cultuuromslag
Betrekken van de omgeving in het proces
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op juiste niveau ambitie bepalen (raad moet op hoofdlijnen
blijven)
urgentie, het speelt op langere termijn, los van de waan van
de dag
onduidelijkheid: nog veel is niet uitgewerkt, onduidelijkheid
weerhoudt medewerkers ervan actief te worden
Op welke wijze participatie vorm te geven.
Het informeren van bestuur over nieuwe processen en nieuwe
rol.
Omvang, complexiteit van de opgave met name irt beperkte
capaciteit (en overige ontwikkelingen) in de organisatie.
Het feit dat onze gemeente in een herindelingstraject zit
compliceert de invoering van de Omgevingswet.
bestuurlijke ambitie goed definiëren
ambtelijke capaciteit
Onbekendheid over het digitaliseringstraject
Het schaken op vele borden tegelijk is een grote uitdaging:
ambities bepalen, al concreet trajecten starten
(Omgevingsvisie en plan), beleid en verordeningen in beeld
brengen, deskundigheids-bevordering organiseren,
noodzakelijke Ict-voorbereidingen inventariseren, middelen
regelen (Perspectiefnota)en zo is er meer.
Er is veel informatie beschikbaar maar mede daardoor ben je
vaak lang en veel aan het zoeken, voordat je het gezochte
hebt gevonden. En daarnaast lijkt het wel of iedere gemeente
net weer in een andere fase zit of andere accenten legt,
waardoor de beleving ontstaat toch weer lokaal "het wiel te
moeten uitvinden".
Wat mogelijk zou kunnen helpen is het (bijvoorbeeld regionaal)
organiseren van een Community of Practice; op kleinere
schaal elkaar informeren, ondersteunen en waar mogelijk
samenwerken.
Voorbereiding Omgevingswet is voor een kleinere gemeente
een enorme klus!
Het op de kaart krijgen van de noodzaak tot het vaststellen
1
van de Omgevingsvisie.
Inzicht in de gevolgen van de AMvB's, ministeriele regelingen
op de gemeentelijke regelgeving. Wat laat de gemeenteraad
los en wat wordt alsnog toch weer geregeld in het
Omgevingsplan. In hoeverre wordt het echt eenvoudiger en is
er daadwerkelijk sprake van deregulering.
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de bestuurlijke
afwegingsruimte. Worden er straks echt minder vergunningen
verleend en is er sprake van meer toezicht en handhaving.
Het goed op de rit zetten van alle deelprojecten.
Moeilijk om in te schatten hoeveel tijd en middelen je vrij moet
maken
DSO
Het is duidelijk dat er een nieuw stelsel komt, maar er zijn nog
zoveel onduidelijkheden (oa wanneer treedt de wet in
werking, hoe zien AmvB's eruit, hoe ziet het DSO eruit, dat het
moeilijk is om echte te starten.
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Op dit moment hebben we geen bestemmingsplannen die
geschikt zouden zijn om te experimenteren (bestemmingsplan
verruimde reikwijdte'. We zijn ook nog niet gestart met
voorbereiding van een visie. Dit geeft een gevoel van de
startblokken staan, maar niet kunnen starten. Er bestaat dus
vooral behoefte aan meer duidelijkheid.
1) Bestuurlijke urgentie en bestuurlijke opdracht
2) financiële implicaties/meerjarenbegroting
Op dit moment is daar nog geen specifiek beeld van.
Weinig echte ondersteuning vanuit het Rijk, zeker financieel.
Besef van en het meekrijgen in de organisatie over de inpact
van de Ow.
Planningen die vertraagd worden.
De raad van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam
krijgen op basis van HUN behoefte en tempo.
Grootste knelpunt is capaciteit(tekort). Tijd vrij kunnen maken
om gedegen te kunnen werken aan de invoering. Kleine
gemeente met redelijk wat 'één-pits' functies.
Het enthousiasme en de betrokkenheid is er, maar voldoende
tijd ontbreekt op dit moment.
Het betrekken van ketenpartners bij het bepalen van de
1
ambitie voor de invoering van de Omgevingswet. Het in beeld
krijgen en benaderen van de ketenpartners is wel te doen.
Maar hoe doorlopen we het proces om samen met de
belangrijkste ketenpartners, gemeentebestuur en ambtelijke
organisatie te komen tot een gezamenlijke ambitie? Daar zijn
we nog niet helemaal aan uit.
Naast het reguliere werk, tijd maken voor de invoering van de
veranderingen.
Duidelijkheid kunnen bieden aan beslissers wat er veranderd
Dat er nog zoveel onduidelijkheid is rondom de invulling van
de Omgevingswet, dat er een te kort aan capaciteit is.
onduidelijkheid over de impact: wat gaat er nu echt
veranderen
Onduidelijkheid over ICT
draagvlak binnen organisatie
1. ontwikkelingen (inhoudelijke en financieel) rond DSO en de
gemeentelijke inbreng daarbij
2. vraag of en wanneer brede acceptatie ontstaat voor de
boogde verandering in houding en gedrag
3. bestuurlijke (dis)continuïteit vanwege
gemeenteraadsverkiezingen
4. bereidheid van management en medewerkers van staande
organisatie om hun rol in de beoogde verandering te pakken.
Bestuurlijke en ambtelijk iedereen op 1 lijn krijgen
Collega's niet alleen meekrijgen maar ook vast kunnen
houden tot en met 2019 en liefst nog daarna
Grootste uitdagingen:
-het regisseren van een complexe invoeringsoperatie met
onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende projecten
-het congruent houden van de bestuurlijke en ambtelijke
ambitie
-vinden van balans tussen experimenteerruimte en het
managen van risico's
-tijdig voorbereid zijn op de komst van het DSO (inclusief
gebruikersvriendelijke info-ontsluiting)
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Het feit dat de wetgeving nog niet geheel uitgekristalliseerd is,
zorgt ervoor dat collega's moeilijk aangehaakt kunnen blijven:
"Waarom zouden we dit al doen, dadelijk blijkt dat het toch
anders had gemoeten".
Traject tot het vaststellen van een ambitieniveau kost veel tijd.
De verkiezingen zullen hierbij ook niet aan bijdragen.
Voldoende capaciteit en energie medewerkers om naast
reguliere werkzaamheden de invoering van de Omgevingswet
op te pakken. De onduidelijkheid rondom de Omgevingswet
en DSO.
Het gevoel voor de omvang en urgentie van de
veranderingen is niet overal in de organisatie even groot, met
name het college lijkt nog niet overtuigd.
De neiging om sectorale plannen te (willen) maken. Zowel op
bestuurlijk als op ambtelijk niveau.
Het ontbreekt de organisatie aan tijd. De grootste uitdaging is
dan ook het allemaal op tijd voor elkaar krijgen van de
implementatie. De impactanalyse moet hierin meer
duidelijkheid geven. Deze is in november 2017 gereed.
Een grote uitdaging is de inhoudelijke integratie van de
verschillende dimensies van de fysieke leefomgeving.
Daarnaast is met name de impact van de wet op de
ambtelijke organisatie en de samenwerking met andere
(semi)overheden nog ongewis, hoewel we voorvoelen dat die
enorm zal zijn.
De juiste stappen op het juiste moment. Niet vooruitlopen
maar ook niet achterlopen.
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Overig (o.a. herindelingen)

VTH

Cultuur

1

De digitalisering
het opstellen van een integraal omgevingsplan, waarin
gebiedsbreed de ambities per gebied/wijk/locatie expliciet
zijn verwoord.
Dat er nog te weinig ingevuld is om concreet aan de slag te
kunnen. Het blijft een beetje 'droog oefenen', uitgaan van de
bedoeling.
Het helpt ook niet dat er een nieuw kabinet komt, waardoor
het niet zeker is dat we doorgaan op de ingeslagen weg.
Gemeenteraadsverkiezingen zouden roet in het eten kunnen
gooien als het gaat om de bestuurlijke ambitie.
Het budget. Weliswaar is dat er nu, maar het is een
terugkerende strijd als blijkt dat het budget toch niet ruim
genoeg is. Hopelijk hebben wij nu voldoende realistisch
geraamd. Bovendien blijft het steken dat een complete
stelselherziening uit "eigen zak" moet worden betaald. Op
termijn zou het geld moeten opleveren. Hoewel dat ook nog
maar de vraag is, betekent het in elk geval nu een aantal
jaren flink voorschieten, zonder bijdrage vanuit Den Haag en
dan wordt ook nog verwacht dat je op allerlei manieren
meedenkt. Dat is op zich heel goed, maar daar zou wel een
vergoeding tegenover mogen staan.
Urgentie. Mede in het kader van het bij elkaar harken van het
budget wordt toch erg gestuurd richting bestaand budget
uitsmeren over de tijd. In de trant van: "Er is toch
overgangsrecht, dus waarom nu al een omgevingsplan?"
Verkiezingen. Nu al de rollen van de gemeente bespreken met
de oude raad? Welnee, laten wij maar even wachten tot na
de verkiezingen. Een andere raad heeft mogelijk weer heel
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andere ideeën.
Capaciteit van medewerkers. Het "gewone" werk gaat ook
door. Mensen zijn al erg druk. Dan ook nog die Omgevingswet
erbij met alle onderliggende instrumenten. Het kan er eigenlijk
niet bij, of er moet wat af. Wie stelt de prioriteiten dan en wie
kan het werk overnemen dat blijft liggen? Kost ook geld.
Nieuwe manier van werken. Je kunt het mensen vertellen, dat
de wet dat van ons vraagt, maar wat betekent het in de
praktijk en hoe geef je er gevolg aan? En hoe neem je ook de
politiek hierin mee? Het is niet alleen de ambtelijke organisatie,
maar ook college en raad.
Onderlinge tegenstrijdigheden die in de wet zitten opgesloten.
Hoe ga je hiermee om? Flexibiliteit en rechtszekerheid
bijvoorbeeld. Wanneer ben je nu echt goed bezig in de zin
van de Omgevingswet?
College en raad meekrijgen in nieuwe wet, die pas na
verkiezing in werking treedt. Participatie goed vorm geven.
Integraal denken in organisatie borgen.
Wij werken op dit moment hard aan het krijgen van een
bestuurlijke opdracht om:

1

1

1

1

1

1

een impactanalyse uit te voeren
vervolgens een ambitiedocument op te stellen en
dan vanuit de vastgestelde ambitie de verschillende
deelprojecten uit te zetten.
Daarnaast werken we er hard an om het gegevensbeheer op
orde te hebben en te houden.
Voor het benoemen van uitdagingen of knelpunten is het nu
nog iets te vroeg, ligt ook aan de ambitie. hooguit dat we te
weinig tijd zullen hebben?
Het DSO
De factor beschikbare tijd, naast de dagelijkse
werkzaamheden, zijn een knelpunt.
- Financiën beschikbaar krijgen vanuit college en
gemeenteraad.
- Onduidelijkheid die er nog is m.b.t. wetgeving (hoe komt de
wet er nu precies uit te zien, wat zijn de definitieve wetsteksten,
wat moet nu wel of niet vastgelegd worden in een
Omgevingsplan).
- Onduidelijkheid die er nog is op het gebied van Digitalisering
en Informatisering. Wat regelt het DSO nu wel en niet? Welke
ruimte zit er nog in het DSO om met nieuwe kennis nieuwe
onderdelen te ontwikkelen? Wat moeten gemeenten
geregeld hebben op 1 juli 2019? Wat wordt of kan op landelijk
niveau worden georganiseerd? Bijv. zaken die iedere
gemeente moet regelen, maar zonder organisatie 400 keer
geregeld gaan worden en waarbij wellicht een rol voor de
VNG is weggelegd.
Tijd, voldoende middelen vooral voor DSO.
- zelfde taalspreken binnen de organisatie, raad en college
- rol bepaling, houding
- geen goed beeld van de effecten en mogelijkheden van de
Omgevingswet
Integraal werken en cultuurverandering.
Verandering in houding en gedrag
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- Onduidelijkheden en onzekerheden in het gehele
wetgevingstraject, de stelselherziening is nog
onvoldoende uitgekristalliseerd om goed te kunnen
anticiperen.

1

1
1

1

Het verkrijgen van voldoende en tijdig inzicht in de vereisten
die worden gesteld aan het DSO, waar de gemeente aan
moet voldoen.
tot nu toe zijn wij geen grote uitdagingen of knelpunten tegen
gekomen

1

Het ontwikkelen van een gezamenlijk (bestuur en organisatie)
beeld wat we met de Omgevingswet (niet) willen. In het
uitgestippelde traject moet dit beeld duidelijk worden.
De onzekerheid. De wet geeft wel een soort theoretisch kader,
maar geen duidelijke richtlijnen. Hierdoor is het a. lastig om
helder weer te geven wat er nu precies gaat veranderen. b.
lastig om (kritische) collega's overtuigd te krijgen van de
noodzaak van de wetswijziging. en c. omdat het niet helder is
wat er precies gaat veranderen is het ook lastig om
bestuurders de meerwaarde van de Omgevingswet in te laten
zien.
- onduidelijkheid over digitalisering en hoe de daadwerkelijke
regelgeving er echt gaat uitzien (vb Omgevingswet vs
aanvullingswet grondeigendom)
- voldoende budget reserveren
- goede participatie organiseren
De beschikbaarheid van voldoende/ correcte informatie.
cultuuromslag, bewustwording over alle bestuurslagen en de
'zoektocht' - er is veel bewegingsvrijheid in de wijze waarop
gemeenten de wet gaan implementeren waardoor het een
brede opgave is om draagvlak voor je route te krijgen. Je
moet veel (onbewuste) mensen overtuigen van jouw aanpak.
Stapje voor stapje iedereen meenemen.
Voor wat betreft het digitale deel: dat wordt volgens mij het
grootste probleem. Ik heb niet het gevoel dat de kleinere
gemeenten op tijd er klaar voor zijn om de digitale doelen te
bereiken. Het doel van de Omgevingswet is nog niet geland
bij de ICT medewerkers.
- onduidelijkheid over / inschatten van de financiële gevolgen
van de (invoering van de) Omgevingswet en het DSO in relatie
tot de Begroting 2018.
Budget en capaciteit.
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- Onduidelijkheid over het moment van invoering.
De implementatie van de OW moet nu gebeuren naast de
reguliere werkzaamheden. We hebben geen extra uren,
herverdeling van taken of extra mensen gekregen. Veelal
komen de activiteiten voor de OW op de tweede plaats.
Interne personele capaciteit en budgetten.
Het urgentiebesef bij een ieder bij te brengen en over te
brengen waarom we dit nu doen met elkaar.

DSO

Het in kaart brengen van de (nieuwe) processen gekoppeld
aan de digitalisering. Dit vergt een forse investering in tijd (en
€`s).
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Knelpunt: ontwikkeling DSO is sterk bepalend voor een aantal
keuzes die wij als gemeente moeten maken. Er is nu nog geen
zicht op wat de opgave is om aan te sluiten op het DSO en de
veranderingen die doorgevoerd moeten worden in de
systemen e.d. Hier zal meer inzicht in moeten komen in 2017,
wil invoering in 2019 realistisch blijven.
Uitdaging: organisatie mee krijgen in de nieuwe ambities. De
wet geeft veel mogelijkheden, maar dat vraagt veel van de
organisatie.
Mensen met een echt open blik naar de huidige situatie kijken.
De ambitie vaststellen
De organisatie staat positief in de nieuwe Omgevingswet
Uitdagingen zien wij in
a. echt integraal leren werken en besluiten nemen
b. het digitale stelsel
c. loslaten door bestuur en organisatie (wat dat ook verder
wezen mag)
Akkoord van MT en college op inzet medewerkers en budget
i.h.k.v. de implementatie
cultuurverandering; veranderde werkwijzen; bestuurlijke
betrokkenheid; betrokkenheid inwoners
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Naast het werk aan lopende projecten capaciteit vrij te
maken voor de implementatie van de Omgevingswet.
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Overig (o.a. herindelingen)

VTH

Cultuur

1

capaciteit, betrokkenheid uit de lijn

De hele organisatie betrekken en betrokken houden bij het
proces.
Voldoende middelen en tijd beschikbaar maken voor de
implementatie.
Met name de ICT kant. Wat moet er nu gedaan worden voor
juli 2019? En wat gaan we de tijd erna doen?
Het VIVO is daar nu nog te onduidelijk over.
En hoe krijg ik iedereen mee in deze verandering? en dan
bedoel ik ambtelijk, college en raad. Ondanks dat we een
deelproject organisatieontwikkeling hebben die deze drie
sporen behandeld blijft dit lastig. Ambtelijk denkt men er soms
wat te makkelijk over of men wil heel concreet weten het hoe
en wat terwijl het veelal om houding en gedrag gaat. De raad
in zijn geheel nog niet is aangehaakt, sommige fracties wel
maar bemoeilijkt de discussie. Het college toch nog te veel
naar de RO wethouder kijkt ondanks onze pogingen het
breder te trekken.
De fase van bewustwording zowel ambtelijk als bestuurlijk
verloopt niet heel snel, je moet telkens blijven herhalen. Daarbij
zijn de onzekerheden (je loopt vooruit op een wet) en het
anders denken de grootste uitdagingen.
de digitale aspecten en de milieu-aspecten die wle/niet in het
Omgevingsplan geregeld moeten worden.
Het goed informeren van het college en de gemeenteraad.
Het ontbreekt ondermeer aan geduld bij opdrachtgevers.
Door de wijze die de overheid kiest voor implementatie (pilots,
experimenteren, wetgeving ontwikkeling tijdens
invoering)denken mensen (opdrachtgevers, politiek,
medewerkers) dat al veel uitgekristalliseerd is. Nu dit niet zo is
hebben projectleiders een zware en toch ook wel ondankbare
taak met het brengen dat er nog veel onduidelijkheid is.
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Wij zitten in een fusietraject met buurgemeente. Overleg op
regio-niveau over wat/hoe in regioverband opgepakt kan
worden. De grootste uitdaging in deze fase is fusie en
voorbereiding Omgevingswet en afstemming met regio goed
op elkaar afstemmen.
De Omgevingswet is vanuit de integriteit en kwaliteit van het
Rijk opgezet. Binnen gemeenten is dat minder.
Onvoldoende urgentie en capaciteit om samen aan de slag
te gaan.
Op dit moment zien wij nog geen echte knelpunten. Het
formuleren van omgevingswaarden is best wel pittig, maar juist
door met nieuwe instrumenten aan de slag te gaan, hopen wij
werkenderwijs te ontdekken hoe deze het beste benoemd
kunnen worden.
Daarnaast levert samenwerking veel informatie op en zijn er
voldoende mogelijkheden en gespreksgroepen om informatie
uit te wisselen en te delen.
Het gezamenlijk met twee andere gemeenten in een
fusieproces opstarten van de implementatie van de wet.
De grootste uitdaging is ongetwijfeld het motiveren van de
organisatie om nú al aan de gang te gaan. Vaak wordt de
urgentie niet gevoeld door de overdaad van de waan van de
dag.
De waan is overigens niet negatief maar positief bedoeld,
omdat de aantrekkende economie onze volle aandacht
vraagt!
we zijn samen met twee andere gemeenten aan de slag
gegaan. Momenteel ambitiedocument aan het voorbereiden
voor de gezamenlijke raden.
Het is al een uitdaging om de Omgevingswet in te voeren in
een organisatie, laat staan in drie organisaties samen.
Als de drie raden samen ambitie uitspreken dan gaan we
verder met het plan van aanpak.
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Uitdaging/knelpunt: de collegeleden bewuster krijgen van
hetgeen op ons afkomt. De kennis mag worden bijgespijkerd.
risico's rond de uitwerking van het DSO. Wat regelt dit wel en
wat niet (blijft dus voor het locale gezag). De uitstel van
inwerkingtreding veroorzaakt spanning. Hoe lang kan je druk
op een project houden. Niet dat er geen tijd nodig is om de
vele onderwerpen uit te werken, maar hoe houd je de
collega's aangehaakt.
Het voldoende concreet formuleren van de acties die we in
de eerste fasen moeten uitvoeren.
Het knelpunt daarbij is dat wij er vastzitten aan bestaande
structuren t.a.v. planning en verantwoording van inzet versus
prestatie.
* in beweging krijgen van mensen die het al tijden anders
1
gewend zijn
* regionale samenwerking; ontbreekt aan urgentiebesef en
zoiets als een 'stok achter de deur'
* DSO; waarbij het besef zwak is dat je alle (relevante)
geodata moet digitaliseren en bindende afsrpaken moet
hebben met bronhouders over actueel houden van die data.
Opgave op dso-gebied is gigantisch en net zo relevant dat de
cuultuuraspecten (anders we qua cultuur niet samen uitkomen
gaan de informatie (DSO) de schuld geven)
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Bestuur en werkorganisatie meekrijgen
onduidelijkheid over inhoud nieuwe amvb's en invoeringwet.
tijdsplanning
Transformatie fysiek domein (andere manier van werken) is
groots en veel omvattend; vlotte implementatie van de
Omgevingswet zal op enig moment ook focus vergen.
Veel informatie. Terwijl de informatie soms weinig concreet is
om iets mee te doen.
Er is nog veel niet duidelijk, dus weet je ook niet altijd precies
wat je moet doen.
Tijd, de waan van de dag gaat vaak voor.
Iedereen bij de les houden.
Daar valt nu nog niets over te zeggen omdat we het
projectplan nog moeten gaan opstellen.
De veranderende houding en gedrag van de gehele
organisatie van Raad, College en ambtelijke organisatie
Cultuuromslag: er ontbreken tools om de gewenste
cultuuromslag in gang te zetten bij managers, medewerkers
en bestuurders/raden. Men denkt dat de cultuuromslag ook
ergens moet beginnen, men weet niet dat we al aan een
veranderend denkproces aan het werken zijn. Hoe krijgen we
deze route in beeld zonder dat we een stappenplan
definiëren (niet wenselijk)
Budget, tijd, onduidelijkheid.

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

Elke gemeente is bezig met het uitvinden van z'n eigen wiel. Dit
zou makkelijker moeten kunnen gaan door landelijk daar meer
op te sturen.
De urgentie van de implementatie is vanwege alle
complexiteit zeer lastig over te brengen op collega's die niet
ingelezen zijn. De vraag "wat betekent dit voor mij" is vaak
lastig te beantwoorden.
Transitie van traditionele sectorale beleidsontwikkeling naar
het maken van een integrale omgevingsvisie is een uitdaging
voor deze gemeente
Cultuuromslag en daaraan verbonden competenties
medewerkers.
(tijdelijke) Inhuur van gekwalificeerde externen.
Invoering ICT.
Beheersen kosten implementatie.
Beheersen structurele kosten.
ICT
inzet van capaciteit en vrijmaken van financiële middelen is
op dit moment de grootste uitdaging
benodigde inzet ambtelijk personeel
betrokkenheid bestuur
Omgevingsdienst die opgezet moet worden, deze
ontwikkeling/wettelijke verplichting lijkt tegengesteld op
hetgeen de OW wordt voorgestaan
> grootste risicofactor vinden wij het DSO en de invoering
daarvan.

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

> ander aspect is, het al bezig gaan met nieuwe instrumenten
terwijl de kaders nog in ontwikkeling zijn, zodat het risico op
dubbel werk zich aandient, omdat gaande weg de regels en
kaders veranderen.
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1

Overig (o.a. herindelingen)

VTH

Cultuur

DSO

Financiering/kosten

Ambities

Bestuur/verkiezingen

Regelgeving

Participatie

Urgentie/draagvlak

Regionale afstemming

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

digitale stelsel, hoe ziet het eruit en hoe bereiden we ons er op
voor.
cultuurverandering
De onduidelijk wat precies gedaan moet worden om tijdig
klaar te zijn. Vooral vanuit DSO bestaat veel onduidelijkheid.

Verder is inspanning voor de benodigde cultuuromslag lastig in
te schatten. Sommigen beleven dat dit maar betrekkelijk
weinig inspanning vereist omdat we al een heel eind op weg
zijn met ervaringen op gebied van burger- en
overheidsparticipatie waar anderen van mening zijn dat dit
nog een hele grote inspanning vereist.
Het ICT-traject
De aandacht gaat voornamelijk uit naar de decentralisaties in 1
het sociaal domein en een lopende reorganisatie in de
gemeente. Op bestuurlijk niveau is men bezig met een
onderzoek naar een ambtelijke samenwerking/ fusie.
Daarnaast gaan er een aantal collega's naar
uitvoeringsdiensten. Bestuurlijk en ambtelijk ontbreekt de juiste
mindset om enthousiast aan de slag te gaan. Ook worden
medewerkers niet vrijgemaakt van lopende werkzaamheden
voor de invoering van de Omgevingswet. Het ambitie- en
koersdocument geeft aan hoeveel geld/ fte's je nodig hebt
om aan de ambitie te voldoen. Maar meer fte's worden niet
vrijgemaakt. De gemeente heeft geen beleidsmedewerkers
voor milieu in dienst. Deze medewerkers zijn naar de
uitvoeringsdienst gegaan. De uitvoeringsdienst stelt zich op het
standpunt dat ze enkel een uitvoeringsdienst zijn en dus geen
beleid (mede) maken. Kortom: het ontbreekt aan de mensen,
middelen en bestuurlijke urgentie.
Gebrek aan urgentiebesef. We weten dat het belangrijk is en
dat er veel moet gebeuren, maar andere vraagstukken, en
dan vooral concrete initiatieven en ontwikkelingen krijgen
gemakkelijker en meer aandacht.
De onduidelijk wat precies gedaan moet worden om tijdig
klaar te zijn. Vooral vanuit DSO bestaat veel onduidelijkheid.

Overig (o.a. herindelingen)

VTH

Cultuur

DSO

Financiering/kosten

Ambities

1

1

Voldoende ambtelijke capaciteit en financiële middelen
Dat er op een aantal punten nog niet is uitgewerkt hoe de
regelgeving eruit gaat zien / wat de invoering straks in de
praktijk gaat inhouden.
De cultuuromslag ambtelijk, bestuurlijk en politiek.
Het digitale stelsel.
Er is een overload aan overleg en bronnen. Er is behoefte aan
regie
het creëren van urgentie en draagvlak bij de organisatie.
Bestuurlijke besluitvorming
Uitdaging is op dit moment o.a. om een juist moment te
bepalen voor het betrekken van de omgeving, burgers,
bedrijven bij het proces van de invoering van de
Omgevingswet als zodanig. Allereerst is dat proces vooral
intern gericht.
Waar het een Omgevingsvisie en Omgevingsplan betreft is dat
veel duidelijker en zullen we dat in een vroeg stadium doen.

Bestuur/verkiezingen

Regelgeving

Participatie

Urgentie/draagvlak

Regionale afstemming

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

Voldoende ambtelijke capaciteit en financiële middelen
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Overig (o.a. herindelingen)

1

1

VTH

Cultuur

Financiering/kosten

Ambities

Bestuur/verkiezingen

Regelgeving

Participatie

Urgentie/draagvlak

DSO

Dat er op een aantal punten nog niet is uitgewerkt hoe de
regelgeving eruit gaat zien / wat de invoering straks in de
praktijk gaat inhouden.
De cultuuromslag ambtelijk, bestuurlijk en politiek.
Het digitale stelsel.
Er is een overload aan overleg en bronnen. Er is behoefte aan
regie
Weerstand bij collega's, iedereen in dezelfde modus krijgen.
Maar vooral ook de waan van de dag/hoge werkdruk op dit
moment, waardoor mensen niet of te laat komen voor
projectgroepen, zaken niet uitgewerkt hebben etc.
De totale opgave goed in beeld te krijgen en daar handen en
voeten aan te geven. (Van programma naar concrete
projecten. Zorgen dat de leerervaringen en deel
veranderingen via het programma geadopteerd worden door
de organisatie. Anders hebben we dadelijk alleen maar losse
kralen maar geen ketting)
Integraal samenwerken.
Complexiteit; op veel borden tegelijk aan het schaken.
Anders werken en bestaande samenwerkingen
integreren/meekrijgen.

Regionale afstemming

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

Voorbeelden/ best practises

Duidelijkheid

Veranderkundige ondersteuning

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Overzicht veranderingen en to
do's

Lokale afwegingsruimte

Digitalisering

Financiële/capacitaire
ondersteuning

13

18

41

26

30

8

42

5

24

20

1

1

1
1

1

1

1
1

Gelet op de op handen zijnde fusie, is het lastig om ambities
van de nieuwe gemeente vast te stellen. We zoeken nu naar
antwoord op de vraag: wat kun je al wel doen, zonder dat de
ambities helder zijn.
Daarnaast is er grote behoefte aan inzicht in lokale
afwegingsruimte: hoeveel ruimte is er, welke consequenties
hebben keuzes en hoe beargumenteer je gemaakte keuzes.

1

1

Procesbegeleiding. Wij gaan een professioneel bureau in de
arm nemen.

1

1

Algemene informatie over de stand van zaken
Wij bereiden ons werkenderwijs voor op de invoering van de
Omgevingswet.
Daarbij hebben we behoefte aan deskundige ondersteuning,
die met ons meedenkt over de kansen die de Omgevingswet
biedt en ons in contact brengt met andere organisaties die
vergelijkbare projecten voorbereiden.

1
1

1
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Aanpak participatie

Aanpak voor raad

Totaal
1. Een meer praktische aanpak om een raad mee te nemen in
de materie
2. Op momenten waar nodig, gerichte specifieke kennis voor
overdracht aan de organisatie
Feitelijk alleen duidelijkheid, maar het besef dat dit niet mogelijk
is, is ook aanwezig
1. adviseren/vormgeven aan verwachte cultuurverandering
binnen organisatie
2. voorbeeld omgevingsplannen (met name voorbeelden van
integrale en flexibele plannen)
Een messcherpe analyse van de precieze veranderingen in de
Omgevingswet en de 4 AMvB's en de aanvullingswetgeving,
inclusief de consequenties daarvan. Plus een inschatting of ze
bijdragen aan "integraliteit", "participatie", "flexibiliteit",
"bestuurlijke afwegingsruimte", of geen van die 4...
De veranderingen zijn op het ministerie bedacht. Hoe moeilijk is
het dan om ze overzichtelijk op een rijtje te zetten? Als het
weinig veranderingen zijn, dan is het helemaal geen moeite, en
als het heel veel kleine veranderingen zijn - dan moet je je
misschien toch nog even achter de oren krabben - tenzij ze
natuurlijk allemaal bijdragen aan integraliteit, flexibiliteit, etc.
Procesmatige ondersteuning e.e.a. gebaseerd op onze situatie
als herindelende gemeente
Hoe doen andere gemeenten het? Wat kunnen we van elkaar
leren? Hoe kom ik er achter welke gemeenten bijvoorbeeld al
ambities bepaald hebben zodat we ons daardoor kunnen
laten inspireren.

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

Interbestuurlijke samenwerking

2.2 Ondersteuningsbehoefte bij gemeenten

4

4

- inzicht in de minimale eisen voor moment van invoering: wat
moeten we precies klaar hebben voor 1 juli 2018.
- duidelijkheid rond de digitalisering: wat moet de gemeente
wanneer doen en wat kost het
- voorbeeld impactanalyses incl. methode.
- voorbeelden om te komen tot het bepalen van de ambitie
door de raden: hoe neem ik de raad goed mee zodat ze
voldoende kennis en inzicht hebben om de ambitie te bepalen
en straks keuzes te maken.
Wet technisch en procedureel loopt e.e.a. wel. Om het anders
denken en werken tot gemeen goed te maken zal nog een
hele toer worden. Het anders gaan werken/denken zal met
pilots/experimenteren veel tijd vergen.
Aan bovenstaande wordt m.i. te weinig aandacht besteed.
Nog niet we zijn in het kader van de herindeling net gestart met
het onderdeel Omgevingswet
Ik zou graag een keer een onafhankelijk onderzoek willen laten
doen naar onze aanpak. Gewoon om inzicht te krijgen in wat
we goed doen en waar het beter kan. Liefst ook met een
vergelijking met andere grote steden.

1

1

behoefte aan best practices mbt de mindset verandering.

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

Goede en duidelijke informatie over de veranderingen
voortvloeiend uit de AmvB's, invoeringswet en andere
regelingen. Gemeenten wijzen op aandachtspunten.
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1

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

1

Hoe neem ik hen mee in het traject om te komen tot een
nieuwe integrale omgevingsvisie (dan nu even alleen gericht
op het interne traject; nog los van het traject om dit samen met
politiek en samenleving te doen)?
Hoe organiseer ik een veranderproces/cultuurverandering?
Best practises in de keten van vergunningverlening
Duidelijkheid DSO op moment van invoering
een goede objectieve kennisbank... al is er met google wel
heel veel te vinden.
- Praktijkvoorbeelden.

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises
1

1

Stappenplannen, voorbeelden projectplannen, voorbeelden
programmaplannen
overzicht welke onderwerpen rijk niet meer regelt om te kunnen
afturfen of lokale regeling wenselijk is.
Extra financiën voor de implementatie.
Richting voor de minimale niveaus van infomanagement, zowel
inhoudelijk als samenwerking horizontaal en verticaal.
duidelijkheid over wat er precies moet veranderen in het
dagelijkse werk
Informatieverstrekking, actueel, op de diverse onderwerpen.
zie antwoord vorige vraag
Best practices v.w.b. de cultuurveranderingsopgave;
concretisering van de digitaliseringsopgave
Hoe geef ik mijn collega's in hapklare brokken inzicht in wat er
precies gaat veranderen op hun beleidsterrein?

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

Het betrekken van bestuur en raad is lastig, daarbij hebben wij
ondersteuning nodig. Ook het beslissen over prioritering is niet
eenvoudig, welke onderwerpen begin je mee en wat volgt
later?
Handvat voor een soort nulmeting op het organisatorische vlak.
Hoe 'weet' je waar de organisatie nu staat (objectief) en wat er
nodig is om klaar te zijn voor de Omgevingswet.
Maatwerk ondersteuning en waarschijnlijk ook gewoon '
handjes'
Meer duidelijkheid op ICT gebied en beter cursus /
opleidingsmateriaal waarbij ingezoomd op onderdelen, nu nog
vooral de 'hoofdlijn' die steeds terugkomt.
Een duidelijke DSO
Implementatie budget.
Ondersteuning bij burgerparticipatie en het 'ontslakken' van
beleid.
Interne duidelijkheid/knopen doorhakken. De extern
aangetrokken projectleider voor de herindeling presenteert
deze week zijn plan van aanpak. Vraag is hoe de aanpak van
de Omgevingswet hierin is weggezet?
Documenten die je kunnen helpen het bestuur en de
organisatie te informeren over de opgaven die voortvloeien uit
de omgevingswet. Praktische to do list van zaken die moeten
gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de wet.
Opleiding en training
Concrete stappenplannen met concrete actiepunten.
Een duidelijk overzicht van de inhoudelijke wetswijzigingen.
Kennis.
De mensen kunnen ondertussen het woord
'paradigmawisseling' niet meer horen.
Ze willen graag weten wat er nu 'echt' in die wet is geregeld,
hoe je bijvoorbeeld 'gezondheid' regelt in een omgevingsplan,
en wat er dan gaat veranderen.
Hier in de omgeving is een aantal doden gevallen door Qkoorts. Gaat het omgevingsplan soortgelijke ontwikkelingen
voorkomen? Hoe?
- ondersteuning bij opzetten van een leeromgeving
- Concretiseren van de veranderopgave die de OW vraagt.
- Inzage in best practices
- Ondersteuning bij veranderde rol van
gemeenteraden/colleges. Kaderstellende rol,
vertegenwoordigende rol en controlerende rol van de
gemeenteraad.
Of de markt de wet ook gaat oppakken, vergunning =
aanvrager + behandelaar.
Communicatie om college en raad op een goede wijze in het
verhaal mee te krijgen
Budget voor de omslag en veranderingen en andere manier
van werken. Inhoudelijke ondersteuning met 1 loket ook
financieel.
Praktische succesverhalen om de containerbegrippen vorm en
inhoud te geven en het kaf van het koren te kunnen scheiden

1

1

1

1

1
1
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1
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Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

sommige onderdelen kunnen regionaal/provinciaal worden
opgepakt. Zo hoeven niet alle gemeenten afzonderlijk het wiel
uit te vinden (impactanalyse, stakeholdersanalyse)
duidelijkheid rondom welke zaken wanneer bekend worden,
een gedetailleerde roadmap
Stappenplan, voorbeelden van participatie, hulp bij
digitalisering.
Geen
goede voorbeelden implementatie. Hoe ambtelijke ambities
bepalen?
Duidelijke informatieverschaffing. Er is nu zoveel beschikbaar,
via verschillende kanalen.
Ordening van de beschikbare informatie. Er is veel beschikbaar
maar het is geweldig zoeken naar wat in jouw gemeente nu
net speelt. Vaak wordt het materiaal gewoon chronologisch
geplaatst - afkomstig van .... Als zoeker moet je dan eerst alles
langslopen.
Het zou helpen als de informatie bijv. per processtap geordend
zou zijn: Ambitiedocumenten bij elkaar, Plannen van aanpak bij
elkaar, presentaties gemeenteraad bij elkaar, visies bij elkaar
etc.
Voorbeelden van omgevingsdocumenten, plannen en visies.
Samen met de collega's sparren.

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

Concrete handvatten voor wat we lokaal moeten doen om
straks het digitale stuk goed in te kunnen vullen.
Concrete handvatten voor het omgevingsplan. Welke
regelgeving gaat hier wel of niet in op, wat was voorheen
landelijke geregeld waarvan je nu de keuze hebt om dit wel of
niet lokaal te regelen, welke keuzen kun je maken ten aanzien
wel of niet vergunningsvrij bouwen enzovoort.
ondersteuning bij experimenten.
kennisoverdracht t.a.v. DSO
Duidelijkheid omtrent concrete stappen die moeten worden
genomen
financiële en capaciteitsindicaties voor diverse aspecten ten
behoeve van meerjarenbegroting
Kennis. Deze wordt door ons momenteel door inhuur
binnengehaald.
Financiën
Er zijn al wel ambtelijke workshops georganiseerd.
Naar mijn mening is menigeen er nog niet enthousiast mee
bezig.
best practises in het bestuurlijk traject (betrokkenheid raad,
draaiboeken voor participatie) en goede afstemming tussen
realisatie DSO en diverse gemeenten aan de voorkant van het
realisatietraject.
Extra handen om te kunnen werken aan de invoering.
Vooral voorbeelden en aanpakken van andere gemeente,
ketenpartners, overheden en dergelijke.

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

1

1

1

1
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1

Tijd en voorbeelden.

1

Concrete voorbeelden
Extra collega's en duidelijke informatie.

1
1
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1

Goede voorbeelden van een PvA of impactanalyse
1. het landelijk programma "aan de slag met de
omgevingswet" zou meer kunnen inzetten op het achterhalen
van "rode draden" en "best practices" in de aanpakken van de
diverse gemeenten, provincies en waterschappen.
Nu is de site van het landelijk programma nog teveel een
grabbelton met ervaringen waar nog te weinig analyse op
wordt gepleegd. Dat geldt zowel voor de manieren waarop
diverse gemeenten hun programma-aanpak inrichten, alsook
voor de ervaringen met het werken met doelen en
instrumenten van de Omgevingswet.
2. zeker in de verkennende en verdiepende fase waarin pilots
een belangrijke rol spelen, is meer procesondersteuning
gewenst: de capaciteit is vanuit de eigen organisatie vaak niet
snel genoeg en niet in voldoende mate vrij te spelen.
Geen ondersteuning maar meer duidelijkheid over het DSO. Dit
is nog steeds te diffuus.
-voorbeelden van lokale invoeringsprogramma's
Omgevingswet
-Draaiboeken/voorbeelden van Plannen van Aanpak invoering
Kerninstrumenten
-de (uit)werking van meer kwalitatief i.p.v. kwantitatief
geformuleerd beleid/regels in de praktijk: hoe blijft een goede
belangenafweging geborgd
Duidelijkheid over daadwerkelijke datum implementatie
Duidelijkheid over wat qua ICT bij datum inwerkingtreding
ingeregeld moet zijn
AmvB's en invoeringswet afgetikt en helder: kunnen we dan op
doorpakken.
Leuk dat wij bestuurlijke afwegingsruimte krijgen van Rijk, maar
gaat provincie ons straks niet aan banden leggen (met prov.
verordening)? Zolang we niet weten wat provincie van plan
is.... is het lastig voor ons om vooruit te werken, terwijl ik dat wel
zou willen.
Verder zou ik meer ondersteuning willen hebben in het
uitwerken van de bestuurlijke afwegingsruimte.

1
1

1

1

1

1

1

Concrete kennis over de Omgevingswet. Bijvoorbeeld over de
concrete invulling van een omgevingsplan.

1

Een projectleider die daar voor vrijgemaakt is of extern wordt
aangesteld.
Ondersteuning bij het proces en de processtappen.
Bij de digitaliseringsopgave: 1. het goed in beeld krijgen van
wat er, in het hele 'bouwwerk', moet gebeuren. 2. een aanpak
die meebeweegt met de ontwikkelingen die nog gaande zijn

1

1

1
1

1

1
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1

1

1

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

1

1

Duidelijkheid omtrent financiën.

Bij het omgevingsplan: duidelijkheid over de landelijke (c.q.
Europese) minimumeisen.
Op en rij gezet de mogelijkheden om de 'waarden' in het
omgevingsplan vorm te geven.
zoals de ondersteuning nu gaat, is het helemaal goed.
Voorbeelden, experimenten, kennis delen, etc.

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

Misschien niet helemaal ondersteuning, maar wel behoefte
aan snelle helderheid over het digitale systeem, zodat snel ook
gewerkt kan worden aan software, waardoor daadwerkelijk
conform de Omgevingswet gewerkt kan gaan worden aan
omgevingsplan.
Evenzo duidelijkheid op wetsniveau over zaken als: in welke
gevallen mogen gemeenten bepalen of iets vergunning vrij
wordt? Welke verordeningen zijn verplicht in omgevingsplan en
welke facultatief?
Een advies over of een goede impactanalyse, gemeentebreed
per afdeling waarmee wij gemeentebreed aan de hand van
een voorgenomen ambitie in kaart kunne brengen wat ons per
afdeling of taakveld te doen staat.
Hoe de gemeenteraad enthousiast te krijgen
Praktisch meedenkwerk vanuit andere organisaties die op een
zelfde wijze aan de slag zijn. De te algemene info sluit niet aan
op de dagelijkse praktijk.
- Financiële benchmark.
- Niet alleen informatiebijeenkomsten maar ook
discussiebijeenkomsten die alleen voor gemeenten zijn. Hoe
willen we ons positioneren? Waar worstelen gemeenten mee
en hoe kunnen we elkaar of door het programma ondersteund
worden?
Nu nog niet.
Er wordt al veel ondersteuning aangeboden en hier maken we
op onderdelen gebruik van.
Formulering ambities voor de implementatie van de Ow
Kaders, uitgewerkt plan van aanpak, digitale standaarden.
Duidelijkheid over het moment van invoering.
Duidelijkheid over het Digitaal stelsel Omgevingsrecht.
Duidelijkheid over de minimale reikwijdte van het
Omgevingsplan.

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
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1

Interbestuurlijke samenwerking

1

Aanpak participatie

1

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

1

1

Aan de slag met de omgevingswet geeft al veel
ondersteuning. Basismateriaal wordt al gebruikt.
De Omgevingswet invoeren aan de hand van een blauwdruk
kan niet maar helderder krijgen wat we dan wel moeten doen,
zal wat meer houvast geven.
Je lijkt nu soms wel een roepende in de woestijn door te
zeggen dat alles (kan) verandert zonder heel concreet te
kunnen zijn wat dan is.
Voorbeeldplannen/ visies voor de voorschriften
omgevingsplan.
Duidelijkheid over de digitale standaarden.
Vooral behoefte aan duidelijkheid van de kaders wat wel en
niet kan in de omgevingswet maar ook vooral wat (vanuit de
wet) de consequenties zijn van gemaakte keuzes.
Duidelijke kaders

Veranderkundige ondersteuning

1

Lokale afwegingsruimte

Geld blijft bovenaan staan.
Deskundigheid die kan worden ingeroepen bij het opstellen
van bijv. de instrumenten. Pilot omgevingsvisie biedt die
mogelijkheid nu. Ik kan mij voorstellen dat dit ook gaat
gebeuren bij omgevingsplan.

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

verdere duidelijkheid over planning en inhoud (nu nog veel
open eindjes en veranderingen gaandeweg)
Budget en kennis.
Meer inzicht in de ontwikkeling van het DSO en de opgave die
dit oplevert voor gemeenten.
Sparren met andere overheden/gemeenten over bepaalde
onderwerpen. Wie loopt voorop met welke onderwerpen en
kunnen elkaars plannen verrijken. Met drie tot vijf gemeenten
samen iets oppakken. Hieruit komen lessen, die gedeeld
kunnen worden met andere gemeenten.
Momenteel is het overzicht er niet: wie is waar goed in. En de
tijd ontbreekt om het samen (letterlijk) te organiseren. Dit zou
vanuit ADSMDO georganiseerd/gefacilieerd kunnen worden.

1

Interbestuurlijke samenwerking

1
1

1
1

1

1

Duidelijkheid over hoe de wet- en regelgeving er uiteindelijk uit
komt te zien.
checklist voor de juridische goed om zetten van
bestemmingsplannen plus verordeningen van gemeenten, rijk,
provincie en waterschappen naar Omgevingsplan (op basis
van overgangsrecht)

1

1
1

1

Duidelijkheid over wat er echt af moet zijn op de dag van
invoering. Zodat je je als organisatie daarop kunt richten.
Weliswaar zullen we andere zaken ook al oppakken, maar veel
kan later ook nog geregeld worden.
Voorbeelden van bijvoorbeeld impactanalyses, ambitiedocumenten e.d.

1

de informatiestroom is indrukwekkend;
de kunst is momenteel deze te filteren op bruikbaarheid;
maar (helaas) moeten we dat wel zelf doen.
concreet inzicht welke stappen er nu gezet moeten worden
om op tijd klaar te zijn. merk dat de raad en college een
routeschema willen hebben die veel gedetailleerder is dan de
landelijke routeplanner. Vooral het DSO baart zorg. Ook
bestaat er zorg over de financiële consequenties die samen
hangen met de invoering.
Voorbeelden van plan van aanpak hoe je juist vanuit de
vergunningenkant kan toewerken naar de implementatie
Omgevingswet i.p.v. vanuit de visiekant. Op die manier wordt
de impact van de Omgevingswet veel concreter.
Nee, nog niet! We zijn net gestart en al werkende weg gaan
we ontdekken waar de knelpunten liggen.
Praktijkvoorbeelden en dan kleinschalig maar niet vanuit de
instrumenten. Wat betekent de OW nu voor de raad, college
en ambtelijk? probeer dit zo "basaal mogelijk" te doen.
Wij werken met een leeromgeving die op 3 niveaus ingaat:
Omgevingsvisie en Omgevingsplan, Nieuwe aanvragen, oude
aanvragen (evaluatie van moet er anders of wat kan er
anders.
Zijn er meerdere gemeenten die dit zo doen? of alleen de
instrumenten aan het ontdekken?
Het zo ons helpen om de ervaringen van dergelijke kleine
dingen (voornamelijk houding en gedrag) uit te wisselen. Welke
competenties vraagt nu een ja mits houding? etc.

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

1

1

1

1

1

1
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1

1

We werken zelf met scenario's, die helpen mogelijk andere
overheden ook om ambitie te bepalen, maar verder vooral
duidelijkheid met name gelet omtrent het DSO is van groot
belang

1

1

1

1

1

Voorbeelddocumenten (bv van omgevingsvisie en
omgevingsplan)en info over de inhoud van die documenten.
Bewustwording van de noodzakelijke veranderingsopgaven in
dit kader. Daar wordt niet of nauwelijks iets van gevoeld in mijn
organisatie.
Daarnaast menskracht, oftewel handjes aan het bed, tijdens
de verbouwing...
Informatie voor raadsleden en colleges
Duidelijkheid over wat het DSO gaat bieden en wanneer.
Duidelijkheid over de verankering van 3D en de wijze waarop
data zal worden ontsloten. Projecten die binnen Den Haag nu
op de agenda staan en vragen om duidelijkheid bij I&M.

1

1
1

1

1
1

aan het helpen om de concrete acties te formuleren als het
gaat om bewustwording, verkennen en bepalen van ambities,
impact analyseren en planning van acties (hoe, wat wanneer)
* goede voorbeelden (visie, plan), inclusief informatie over
kosten, aanpak, participatie
* goede formats
* goed bouwstenen, bijv. over duurzaamheid,
klimaatadaptatie
* helderheid over overgangsbeleid, faseringen enz.
Hoe bij de gemeenteraden het ambitieniveau duidelijk te
krijgen
standaarden voor omgevingsplan. concrete processchema's
van de kerninstrumenten

1

Vanavond (10/4/2017) beeldvormende avond met raad m.b.t.
Omgevingswet. VNG helpt daarbij. Eerder was Co Verdaas
(Overmorgen) spreker op zo'n informatieavond.

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

voorlichting

1
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1

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

1

Inzicht in hoe een Omgevingsplan er uit kan zien; gebruik
mengpaneel en hieraan ten grondslag liggende
afwegingsmogelijkheden.
Iemand die vooral praktisch gezien tips kan geven voor de
invoering in een organisatie die meer te doen heeft dan alleen
het begeleiden van de invoering van de Omgevingswet.
voorbeelden van hoe implementatie aangepakt kan worden,
hoe ambitie te bepalen.
Niet direct, maar wel hebben de lijntjes met het ministerie lopen
en weten ook waar we kunnen aankloppen als we
ondersteuning nodig hebben.

Voorbeelden van andere organisaties en input vanuit de pilots.
Met name houding en gedrag is een voortdurend traject.
Veel experimenteren met de samenleving, raad, college en
ambtelijke organisatie
ik ben aangesloten op een digitaal leerhuis waar gemeenten
hun stukken delen: zeer praktisch.
Er is vooral behoefte aan het op de juiste wijze in beweging
brengen van managers en medewerkers.

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

Er dreigt een overschot aan informatie vrij te komen waarbij we
dan het risico lopen net die info te missen die van echt belang
is.
Checklist 'heeft u hier al aan gedacht?'
Kostenramingen vergelijkbare gemeenten
Wij hebben ondersteuning gevraagd in het scheppen van een
organisatie voor het uitvoeren van een omgevingsvisie (deel
van ons grondgebied).
- Een (actuele) samenballing van de enorme hoeveelheid van
informatie.
- Concrete informatie over de gevolgen voor gemeenten zowel voor medewerkers al voor raad.
- Duidelijkheid over het bestuursakkoord in relatie tot de kosten.
deskundigheid op het gebied van ICT en begeleiding om
bestuurlijk het ambitieniveau te gaan bepalen
extra mankracht waarmee vooral lopende projecten
opgepakt kunnen worden. Dan kan er daarnaast tijd
gereserveerd worden voor de implementatie van de
Omgevingswet
> helpdesk om opkomende vragen snel te beantwoorden

1

1

1

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

1
1

1

1

1
1

routeplanners zijn fijn, bijv. ook op gebied van DSO zou fijn zijn

1

Meer duiding aan concrete acties/stappen die gemeenten
moeten nemen om tijdig klaar te zijn. De juiste dingen doen op
het juiste moment.
nog onvoldoende beeld van
Een model / simulatie / speeltuin / voorbeeld van een
fantasiegemeente hoe de processen / organisatieopzet /
toetsingskader er in een ideale situatie straks gaat uitzien.
Begeleiding bij het ontwikkel/veranderproces in de organisatie.
Regionale en landelijke afstemming op het vlak van
digitalisering.

1
1

1

1

We hebben behoefte aan meer regie / coördinatie en meer
concrete informatie zoals draaiboeken, staalkaarten en
bouwstenen

1

voorbeelden (documenten, pilots, etc.):
- plan van aanpak
- collegevoorstel/raadsvoorstel
- ambitieniveau, aanpak gemeenteraad
- omgevingsvisie,
- etcetera
Afhankelijk van het moment

1

Veel uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen van
ketenpartners als gemeenten, provincie, waterschap en
rijksoverheid.
hoe de participatie vorm te geven (in een pilot voor een
omgevingsvisie willen we daarmee aan de slag)
Financiële middelen om mensen vrij te maken van hun
werkzaamheden zodat ze hun rol kunnen nemen in het
implementatieproces. Daarnaast kunnen deze financiële
middelen gebruikt worden voor (meer) externe
procesbegeleiding.

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

1

1

1

1

1

1
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1
1

Vooral ondersteuning bij het scherp(er) krijgen van de
digitaliseringsopgave.
Meer duiding aan concrete acties/stappen die gemeenten
moeten nemen om tijdig klaar te zijn. De juiste dingen doen op
het juiste moment.
nog onvoldoende beeld van
Een model / simulatie / speeltuin / voorbeeld van een
fantasiegemeente hoe de processen / organisatieopzet /
toetsingskader er in een ideale situatie straks gaat uitzien.
Begeleiding bij het ontwikkel/veranderproces in de organisatie.
Regionale en landelijke afstemming op het vlak van
digitalisering.

1
1

We hebben behoefte aan meer regie / coördinatie en meer
concrete informatie zoals draaiboeken, staalkaarten en
bouwstenen
Veel uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen van
ketenpartners als gemeenten, provincie, waterschap en
rijksoverheid.
Vooral ondersteuning bij het scherp(er) krijgen van de
digitaliseringsopgave.
Ondersteuning t.a.v. proces, maar vooral ook goede
voorbeelden.

1

1

en ondersteuning in bewustwording bij bestuurders/raadsleden
Programma ondersteuning
Niet concreet.
Eenduidige en gestructureerde informatie (nu steeds meer door
de bomen het bos niet meer zien, omdat er gigantisch veel is).
Update over stand van zaken wetgevingstraject, met name op
onderdelen waar nog discussie over is.
Impactanalyse (per ambitieniveau) wordt nu per gemeente
gedaan, dit zal best op VNG niveau kunnen waardoor je wat
meer handreikingen hebt. Wij denken dat de impact niet veel
anders zal zijn in andere plattelandsgemeenten, daarin kan je
van elkaar leren.
Op dit moment voldoende informatie via de bestaande
kanalen.
Voorbeelden van implementatie.
Routeplanner, concrete stappen om te voldaan aan het
wettelijke minimum bij inwerkingtreding van de wet.
Duidelijkheid over standaarden.
Een beter inzicht in de grote ambitie die de Omgevingswet
heeft en de relatie tot de AMVB's, rijks en provinciale regels.
Met andere woorden; de Omgevingswet lijkt de nodige ruimte
te bieden, maar deze ambitie zou wel eens niet waar gemaakt
kunnen worden door rijks- en provinciale regels. Kan er snel
duidelijkheid komen welke ruimte daadwerkelijk een
meerwaarde gaat zijn.
geen specifieke behoefte

1

1

1
1

1
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1

1

1

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire
ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to
do's

Gerichte kennisoverdracht/
opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase van
uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

2
1

9
1

DSO
Enerzijds: het gelijk richten van de organisatie door het plaatsen
van een stip op de horizon als gedeeld focuspunt voor de
toekomst.
Anderzijds: hoe overzicht te behouden.

1

Op tijd, voldoende zicht krijgen op de consequenties voor de
organisatie t.a.v. de digitaliseringsopgave.

1

DSO gaat niet op tijd klaar zijn
Grootste uitdaging is het op tijd klaar zijn. Momenteel is de
impact (organisatie en omgeving waarin organisatie zich
bevindt) niet volledig inzicht. Waardoor het nog niet helder
genoeg is wat precies moet gebeuren. De verwachting is wel
dat de opgave groot zal zijn, de twijfel is daarom aanwezig of
de gestelde deadline nog realistisch is.
Intern moeten er nog wel een aantal hobbels worden
genomen. Ik vraag me af of onze omgeving wel tijdig gesteld is.
Bij de gemeenten is de veranderingsopgave het grootst. Als de
provincie meldt dat er slechts 50% enige aktiviteit op het gebied
van de Ow ontwikkeld vind ik dat zorgelijk.
We zijn op dit moment bezig met een onderzoekje, samen met
WSRL, om te bezien wat het verwachtingenpatroon van onze
omgeving t.a.v. de Ow is, hoe men onze rol daarin ziet en
ervaart.
1. Het voldoende aanhaken van het bestuur
2. Het algehele DSO-traject, inclusief de digitalisering van de
Omgevingsdocumenten

Overig

1

VTH

3
1

Cultuur

3

DSO

0

Ambities

3

Bestuur

Regelgeving/impact

3
1

Capaciteit, kosten , financiering

1. Het tempo van de (politieke) besluitvorming over AMVB's,
Invoeringswet, Aanvullingswetten etc.
2. De ontwikkeling van het DSO en de DSO producten;
aansluiting van eigen organisatie op landelijke standaarden
wacht op deze producten, het tempo van de ontwikkeling is
ongewis, bij oplevering zal, in een slechts beperkte tijd door heel
veel organisaties aansluiting ontwikkeld en gerealiseerd moeten
worden.
3. Onzekerheid over het tempo van verschillende organisaties
(invoeringswet) voor de invulling van hun instrumenten (met
gebruik making van participatie/advies inwinning), hierdoor is
niet goed in te schatten wat het capaciteitsbeslag wordt.
Gevaar wordt dat veel tegelijk komt waardoor participatie
inhoudelijk juist onvoldoende kan worden vorm gegeven.

Participatie

Totaal

Urgentie/draagvlak

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste uitdagingen
en knelpunten?

Interbestuurlijke samenwerking

2.3 Grootste uitdagingen en knelpunten bij waterschappen

3

0

0

1

1
1

1

1
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1

De organisatie: capaciteit; ikzelf denk dat het meer gaat om
een tekort aan de mensen met de juiste kwaliteiten en het
gebrek aan goede door- en uitstroom, zodat we dus opeens
denken nieuwe mensen nodig te hebben, in plaats van dat we
bijv. van een aantal medewerkers afscheid nemen en nieuwe
mensen aannemen in de ontstane budgetruimte.
Het digitaal stelsel. Grote veranderingen
* tijdig afgeronde digitale infrastructuur op 1 juli 2019
* voldoende borging van onze belangen bij partners en
omgekeerd

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

Overig

VTH

Cultuur

DSO

1

De ontwikkeling van het DSO, het aansluiten van de
1
informatiehuizen op elkaar.
Uitdaging zit ook in de andere manier van samenwerken met de
verschillende overheden: Hoe zorgen we ervoor dat onze
waterbelangen veilig gesteld worden??
het veranderproces echt vormgeven vanuit veranderkundig
perspectief. Dit is wat ons betreft iets anders dan het informeren
van medewerkers en het geven van opleidingen. Binnen onze
organisatie is weinig ervaring met het opzetten van
veranderprocessen, waardoor de noodzaak niet wordt gezien
om het echt als een veranderproces aan te vliegen.
Het wetgevingstraject loop deels parallel of achter op het
interne invoeringstraject c.q. -planning. Doordat nog niet alles in
ontwerp is vastgesteld of nog verdere uitwerking behoeft in
regelingen is het niet mogelijk overal al op te kunnen
anticiperen voor de eigen invoering. Denk bijv. aan de
onduidelijkheid rondom de (operationele) impact van de DSO
op eigen organisatie. De druk en beleving in de eigen
organisatie voor een bijtijdse implementatie zal met name een
jaar voor inwerkingtreding gevoeld en gemerkt gaan worden is
mijn verwachting.
Het verkrijgen en behouden urgentie is de grootste uitdaging.
Door vertraging in het wetgevingsproces is het lastig de urgentie
te behouden.
De zorg voor cultuurverandering, een nieuwe wijze van werken,
opleiden en trainen van medewerkers, begeleiden van de
bestuurlijke ambitie.

Capaciteit, kosten , financiering

Ambities

Bestuur

Regelgeving/impact

Participatie

Urgentie/draagvlak

Interbestuurlijke samenwerking

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste uitdagingen
en knelpunten?

0

7
1

1

0

4

1
1

1

1

1

1
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1

Competenties

Interbestuurlijke samenwerking

5
1

Aanpak participatie

6

Digitalisering

2

Financiële/capacitaire ondersteuning

1
1

Lokale afwegingsruimte

0

Overzicht veranderingen en to do's

3

Gerichte kennisoverdracht/ opleidingen

Voorbeelden/ best practises

0

Veranderkundige ondersteuning

Aanpak voor algemeen/dagelijks bestuur

Totaal
1. Helderheid over oplevering van landelijke standaarden,
knoopvlakken o.i.d. in het kader van het DSO; m.a.w.
planningen , mijlpalen en deadlines.
Impactanalyse DSO. Zicht op welke stappen in welke
volgorde moeten worden genomen
Vooral behoefte aan overzicht op het punt van
ontwikkelingen op het terrein van de voorbereiding op de
implementatie van de Omgevingswet, waarbij ook de
onderlinge samenhang tussen die ontwikkelingen wordt
belicht.
Hieraan leveren met name Aan de slag met de
Omgevingswet en projectleidersoverleg implementatie
Omgevingswet waterschappen een bijdrage.
Lastige vraag om te beantwoorden; 'wel/niet' hangt sterk
samen met het momentum.
Inmiddels is een redelijk beeld te geven van de
consequenties van de stelselwijziging waarmee het
inhoudelijk gesprek met de betrokken medewerkers
gevoerd kan worden. Vooralsnog gericht op
bewustwording en onderkennen van eventuele
consequenties.
Hiervoor is geen ondersteuning (op dit moment) nodig.
Na bewustwording zal er geleerd moeten gaan worden en
daarin kan ondersteuning wel een rol hebben met een
toegesneden trainingspakket.
Ook is ondersteuning wenselijk wanneer het gaat om de
veranderingen in de rol van een bestuurder. Ook het
bestuur zal duidelijk gemaakt gaan worden wat de
effecten zijn van de stelselwijziging voor hun positie. Hierbij is
het wenselijk vooral het accent te leggen op de
interbestuurlijke samenwerking.
1. Met behulp van koepelorganisatie "verkenningen"
uitvoeren m.b.t. de impact en mogelijke
oplossingsvarianten
2. Coördinatie vanuit provincie om samenwerking
ketenpartners vorm te geven. Mogelijkheid is om onder
coördinatie van provincie bijvoorbeeld één of meerdere
werkateliers in te richten waarin de ketenpartners
themagericht samenwerken/ aan uitwerking van
oplossingsvarianten. Momenteel poppen allerlei
overlegvormen op om samenwerking te zoeken. Om zaken
efficiënt en effectief te laten zijn (zeker op gebied van
ketensamenwerking) is het verstandig als er structuur komt
in overlegvormen. Momenteel zijn er wel koepeloverleggen,

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase
van uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

Duidelijkheid

2.4 Ondersteuningsbehoefte bij waterschappen

0

maar zover ik weet is er geen structuur in
ketenpartneroverleggen.

Ik heb vooral behoefte meer zicht te krijgen op het DSO.
1. Bestuurlijke bijeenkomsten vanuit Rijksoverheid waarin de
verantwoordelijkheid van de bestuurders aan bod komt
2. Kant-en-klare opleidingstrajecten om met medewerkers
aan de slag te gaan
3. Helderheid in het DSO-traject: wie doet wat en een
overzicht (beeld) van de reeds ingezette en nog komende
projecten/studies/etc t.a.v. dit traject. Ofwel hoe krijg ik het
mijn manager en collega uitgelegd wat er gebeurt en wat
wij wel en niet hoeven te doen.
Het meehelpen organiseren en sparren over bijv. dagen die
we voor VTH-medewerkers willen organiseren; het
aanbieden van basistrainingen/cursussen (2018) en
verdiepende trainingen/cursussen (2019);
het aanbieden van visuals die wij kunnen gebruiken voor
onze presentaties
Veel inhoudelijke informatiebijeenkomsten op specifieke
terreinen. Landelijke ontwikkeling en aansturing van het
digitale systeem.

1

1

1
1

1

1

1

Regionale interbestuurlijke bijeenkomsten op alle niveaus

1

Inzicht in wat we moeten begroten? Welke kosten komen
op ons af, hebben we voldoende capaciteit voor de
implementatie?
hoe kun je een veranderproces vormgeven in theorie, maar
ook cursus voor een projectleider en omgevingsmanager
binnen het project.
Hoe kunnen we de kosten van de implementatie goed
ramen.
Hoe gaan we de samenwerkingsruimte met ketenpartijen
goed vormgeven. Dit valt niet onder het DSO, maar zien wij
als een zeer groot risico als hier geen ondersteuning op
komt. Met name omdat dan elke regio zelf moet pionieren.
Als jullie ons hier mee kunnen helpen, HEEL GRAAG!
Duidelijkheid DSO en Delta Ist en Soll op regelniveau.
Verder ondersteuning en facilitering opleiding en
begeleiding(straject) bestuur; Hoe kan het bestuur het

1

1

1

1

1

1
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1

1

Competenties

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire ondersteuning

1

Digitalisering

Overzicht veranderingen en to do's

1

Lokale afwegingsruimte

Gerichte kennisoverdracht/ opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor algemeen/dagelijks bestuur

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase
van uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

beste in haar eigen kracht en verantwoordelijkheid worden
gezet.

Er is op dit moment heel veel informatie in omloop rond de
invoering van de Omgevingswet. Omdat onze tijd beperkt is
maken we keuzes t.a.v. het lezen van stukken en deelname
aan workshops, conferenties, leergangen etc. De
ondersteuning en informatievoorziening zou meer specifiek
kunnen worden en toegespitst op de verschillende
aspecten van invoering. Nu is het moeilijk te beoordelen
wat wel en niet van belang is.

1
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Competenties

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to do's

Gerichte kennisoverdracht/ opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor algemeen/dagelijks bestuur

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze fase
van uw implementatieproces vooral behoefte heeft?

Ambities

Capaciteit, kosten , financiering

DSO

Cultuur

VTH

Overig

1

Bestuur

Urgentiegevoel houden nu de invoering alweer verschoven is,
en waarschijnlijk nog wel vaker verschoven gaat worden.
Alle gemeenten tijdig aangehaakt te krijgen en te houden.
DSO!

Regelgeving/impact

4
1

Participatie

Totaal
- Planning voor de aanpassing van digitale processen en
(informatie)systemen. Hierbij zijn we afhankelijk van de
ontwikkeling van het DSO.
- Uitoefening provinciale bevoegdheden in digitale omgeving.
- Inrichting ketensamenwerking binnen DSO en tussen systemen
daarbinnen.
- Toetsing omgevingsplannen aan provinciale belangen.

Urgentie/draagvlak

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

Interbestuurlijke samenwerking

2.5 Grootste uitdagingen en knelpunten bij provincies

1

0

3

1

1

0

9

2

0

1

1

1

De randvoorwaarden vanuit informatievoorziening en
digitalisering tijdig op voldoende niveau hebben.
DSO
Vasthouden bestuurlijke aandacht.
DSO-traject.
Tijdig vaststellen van omgevingsvisie en omgevingsverordening.
Onzekerheid over datum inwerkingtreding. Onzekerheid op het
digitale spoor. Bewustzijn van politici van echt anders werken.
en te grote nadruk op de onbekendheden van de
Omgevingswet door juristen.
20% wet en 80% cultuur mag wel wat meer uitgedragen
worden.
De concretisering van externe samenwerking en de
benodigde organisatiestructuur daarbij en verder de
benodigde interne cultuurverandering om volgens de wet te
kunnen werken. Daarnaast is ook het hele digitaliseringsspoor
onvoldoende concreet.
Grootste uitdagingen zijn:
- het vaststellen van de ambities (zowel politiek als ambtelijk)
- belangstelling voor kansen en mogelijkheden OW levend te
houden (zowel intern bij management en medewerkers als
extern bij ketenpartners, maar met name ook de politieke
belangstelling) tijdens de lange aanloop voor invoering in 2019.
- het verandertraject daadwerkelijk vorm en inhoud te geven
- een werkelijk integrale samenwerking op te zetten
ongehinderd door verschillende belangen van de
betrokkenen.
- de aanpassingen op het gebied van digitalisering te
realiseren
Dit alles met beperkte middelen en beperkte capaciteit.
Het zou helpen als landelijk door rijk snel en in voldoende mate
duidelijkheid wordt gegeven over de kaders voor uitwerking
Omgevingswet(wetgevingsproducten en DSO) en deze ook
volgens planning worden gepubliceerd, vastgesteld en/of
opgeleverd en dat zo goede voorwaarden ontstaan voor alle
partijen tijdig te anticiperen op de invoering van de
Omgevingswet op 1 juli 2019.

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
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1

1

VTH

Overig

Interbestuurlijke samenwerking

Competenties

Cultuur
Aanpak participatie

0

3

2

1

0

0

0

0

2

Concrete voorbeelden van programmaplannen,
opleidingsplannen, aangepaste werkprocessen,
competentieprofielen.

DSO
Financiële/capacitaire ondersteuning

Capaciteit, kosten , financiering
Digitalisering

Ambities
Lokale afwegingsruimte

Bestuur
Overzicht veranderingen en to do's

Regelgeving/impact
Gerichte kennisoverdracht/ opleidingen

Participatie
Veranderkundige ondersteuning

Urgentie/draagvlak
Duidelijkheid

Interbestuurlijke samenwerking

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding
op de invoering van de Omgevingswet als grootste
uitdagingen en knelpunten?

1
1

1

2.6 Ondersteuningsbehoefte bij provincies

1

0

4
1

3
1

1

Praktische ondersteuning om tot feitelijke uitvoering
van goede pilots, proeftuinen e.d. te komen. Wij
moeten nu meer in de DOE stand komen, zodat de
betrokkenheid breder en dieper wordt.
Feitelijk allen lesmateriaal.
minder vertellen wat er precies in de wet staat, of het
uitnodigen tot inname van juridische standpunten,
meer over wat je moet kunnen om in een netwerk te
sturen, om samen te werken in een
machtsverhouding.
Hoe je inhoud kunt koppelen met gezamenlijke
opgaven.
Kennisdelen en gericht op regionale (bestuurlijke)
samenwerking
Ondersteuning op het gebied van:
- procesbegeleiding samenwerking
- leertrajecten (competenties)
- alternatieve werkvormen (bijvoorbeeld games)
- begeleiding bij pilots
- routeplanner
- voorbeeld uitwerkingen

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Totaal
- Routeplanner voor de aanpassing van interne
werkwijzen, processen en systemen.
- Overzicht van competentieprofielen.
- Landelijke expertise bij praktijkoefeningen.
Voorbeelden, handreikingen

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze
fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft?

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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1

1

Inmiddels is de invoering van de Omgevingswet in
een fase waarbij steeds minder behoefte is aan
generiek aanbod en meer vraag is naar maatwerk
en specifieke ondersteuning. De leer- en
ontwikkelcurve is niet alleen voor medewerkers
verschillend of voor groepen maar ook voor de
verschillende organisaties. Steeds vaker, sneller dus
tijdig inspelen op de actuele vraag is de opgave.
Dat is in een organisatie al lastig te organiseren en
faciliteren laat staan op landelijk niveau gezien de
toenemende doorloopsnelheid en intensivering
richting invoeringsdatum.

1
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Competenties

Interbestuurlijke samenwerking

Aanpak participatie

Financiële/capacitaire ondersteuning

Digitalisering

Lokale afwegingsruimte

Overzicht veranderingen en to do's

Gerichte kennisoverdracht/ opleidingen

Veranderkundige ondersteuning

Duidelijkheid

Voorbeelden/ best practises

Aanpak voor raad

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in deze
fase van uw implementatieproces vooral behoefte
heeft?

Particpatie

Regelgeving/impact

Bestuur

Ambities

Capaciteit, kosten , financiering

DSO

Cultuur

VTH

Overig

Totaal

Urgentie/draagvlak

Wat ervaart uw organisatie in deze fase van de voorbereiding op
de invoering van de Omgevingswet als grootste uitdagingen en
knelpunten?

Interbestuurlijke samenwerking

2.7 Grootste uitdagingen en knelpunten bij rijksinstanties

2

2

0

5

0

0

2

7

1

0

0

Onbekendheid met wat IenM uiteindelijk gaat leveren aan
generieke voorzieningen en welke financiële ruimte er
beschikbaar is.

1

Vergunningen wel/geen omgevingsdocumenten? Standaards
van het Omgevingsloket voor vergunningaanvragen en
meldingen.
Wetgevingstraject is nog in beweging, overgangstermijnen in wet
zorgen voor lange periode voor meerdere manieren van werken
tegelijkertijd. Vraagt veel van medewerkers en kost ook meer tijd.
Wet is neergezet als eenvoudig en beter, sneller en goedkoper.
Dat geldt niet voor bv projectbesluit. . En in uitgangspunten wet
zitten in zichzelf tegenstellingen waarvan in praktijk en
jurisprudentie gaat blijken hoe het echt gaat.
Mogelijk uitstel invoering wet leidt tot afname gevoel urgentie.
De juiste medewerkers vrij krijgen op moment dat het nodig is.
Kwaliteit data op orde brengen.
Niet het technisch inhoudelijke is ingewikkeld maar juist andere
manier van samen werken in de keten. Dit kost tijd en vraagt om
wederzijds vertrouwen.
De grootste uitdaging is om de wet- en regelgeving voor de
overgangsfase, wanneer bestemmingsplannen en vergunningen
oude stijl moeten samenwerken met de nieuwe regels uit de
Omgevingswet en AMvB's, zou goed mogelijk op elkaar af te
stemmen, zodat de uitvoering op lokaal niveau zo goed als
mogelijk door kan gaan.
Haalbaarheid van het DSO;
Tijdige afronding van de wet- en regelgeving.
De totstandkoming van de wet en het DSO zijn nog bewegende
doelen, zodat je flexibel moet acteren.
De urgentie van de wet en het DSO op het netvlies krijgen van
management en werkvloer.
1. Er moet nog veel (meer) concreet worden. Ook vanuit het Rijk
(EB), bijvoorbeeld wat eisen en wensen zijn m.b.t. digitalisering
(DSO).
2. Hoe valt Rijksinfra goed te beheersen met de Ow, waarbij er
een belangrijke wens is om (lokaal) meer maatwerk te laten
leveren/ regels door lokaal bevoegd gezag te laten vaststellen.
Hoe houden we e.e.a. als beheerder dan toch uniform en
werkbaar?
3. Erg veel materiaal en organisatie(stukken), ook veel partijen
betrokken, hoe zijn de overleglijnen exact en hoe houden we het
overzicht(elijk)?
Helderheid in een stapsgewijze aanpak, omdat zowel de wet als
de digitale onderlegger van de wet nog in beweging zijn
Awareness bij dat deel van de organisatie welke straks wel moet
gaan werken met de omgevingswet, maar nu nog geen idee
heeft dat of wat er van de organisatie verwacht gaat worden.
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1

1

Meer SMART geformuleerde ontwerpeisen en
vastgestelde bouwstenen. En financiële
duidelijkheid
Veranderingen in vergunningverlening, meldingen
behandelen en toezicht en handhaving.
Ruimte om zelf samen met anderen in de regio te
oefenen. Ondersteuning regionale initiatieven door
ophalen en bundelen leerervaringen. En
mogelijkheid te bieden hiervan te leren. Focus op
veranderkundige i.p.v. inhoud.
GEEN behoefte niet dingen als nu al beginnen met
inhoudelijke opleidingen, mdw profielen ed.

1

0

1

0

1
1

1

1

geen directe ondersteuning nodig
Opleidingen voor medewerkers op de voor ons
organisatie relevante thema's zoals bijvoorbeeld
"aan de slag met het projectbesluit" en
opleidingen/ cursus voor loketmedewerkers in de
uitvoering. Ik ga ervan uit dat het programma Aan
de slag met de Omgevingswet die opleidingen
gaat opzetten in afstemming met de relevante
organisaties.
Uitwisseling van ervaringen met andere rijkspartijen
en wegwijs worden in de organisatie van
Eenvoudig Beter, Aan de Slag met de
Omgevingswet en DSO.
Dat zetten we nog op rij

1
1

Competenties

0

Interbestuurlijke samenwerking

2
1

Aanpak participatie

1

Financiële/capacitaire ondersteuning

1

Digitalisering

1
1

Lokale afwegingsruimte

0

Overzicht veranderingen en to do's

0

Gerichte kennisoverdracht/ opleidingen

Voorbeelden/ best practises

2

Veranderkundige ondersteuning

Aanpak voor algemeen/dagelijks bestuur

Totaal

Ervaringen van collega’s

Kunt u aangeven aan welke ondersteuning u in
deze fase van uw implementatieproces vooral
behoefte heeft?

Duidelijkheid

2.8 Ondersteuningsbehoefte bij rijksinstanties

1

1
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Bijlage 3: Deelnemende organisaties
Gemeenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aa en Hunze
Aalburg
Aalten
ABG organisatie
Achtkarspelen
Almelo
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amstelveen
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Asten
BAR gemeenten
Barneveld
Beek
Beesel
Bergen
Bergen op Zoom
Berkelland
Best
Bestuursdienst OmmenHardenberg
Beuningen
Beverwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Boekel
Borger-Odoorn
Borne
Borsele
Breda
Bronckhorst
Brummen
Brunssum
Bunnik
Bunschoten
Buren
Capelle aan den IJssel
Castricum
Coevorden
Dalfsen
Dantumadeel /
Dantumadiel
De Friese Meren /
De Fryske Marren
De Kompanjie
Den Haag
Deurne
Deventer
Doesburg
Doetinchem
Dongeradeel
Dordrecht
Drimmelen
Dronten
Duiven
Edam Volendam
Ede

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eersel
Elburg
Enschede
Ermelo
Etten-Leur
Franekeradeel
Geldermalsen
Gemert-Bakel
Gennep
Giessenlanden
Goes
Gooise Meren
Gouda
Halderberge
Harderwijk
HardinxveldGiessendam
Harenkarspel, Schagen
en Zijpe
Harlingen
Hattem
Heemstede
Heerhugowaard
Heerlen
Hellendoorn
Hendrik-Ido-Ambacht
Hilvarenbeek
Hoekse Waard
Hoorn
Horst aan de Maas
Houten
Huizen
Hulst
IJsselstein en Montfoort
(UW samenwerking)
Kaag en Braassem
Kampen
Kapelle
Kerkrade
Koggenland
Krimpen aan den IJssel
Langedijk
Lansingerland
Leek
LeidschendamVoorburg
Lelystad
Leudal
Lingewaal
Lingewaard
Lisse
Littenseradeel /
Littenseradiel
Lochem
Loon op Zand
Loppersum DEAL
Losser
Maasgouw
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maastricht
Marum
Meerssen
Midden-Drenthe
Montferland
Neder-Betuwe
Nederweert
Nieuwegein
Nieuwkoop
Nijmegen
Nissewaard
Noord-Beveland
Noordoostpolder
Nuenen, Gerwen en
Nederwetten
Nunspeet
Nuth
Oegstgeest
Oldebroek
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Onderbanken
Oost Gelre
Oosterhout
Oostzaan (OVER
gemeenten )
Opmeer
Opsterland
Oude IJsselstreek
Peel en Maas
Pijnacker- Nootdorp
Reimerswaal
Renswoude
Rhenen
Rijssen-Holten
Roerdalen
Roermond
Rotterdam
Rozendaal
Rucphen
‘s-Hertogenbosch
Scherpenzeel
Schiedam
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland
SED
Sint Anthonis
Soest
Stadskanaal
Staphorst
Steenwijkerland
Strijen
SWW (Stichtse Vecht,
Weesp en Wijdemeren)
Terschelling
Tholen
Tiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tietjerksteradeel /
Tytsjerksteradiel
Tilburg
Tynaarlo
Urk
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Vaals
Valkenburg aan de
Geul
Valkenswaard
Veenendaal
Veere
Veghel (Gemeente
Meierijstad)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waterschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veldhoven
Velsen
Venlo
Venray
Vught
Waalre
Waalwijk
Waterland
Weert
Werkorganisatie CGM
West Maas en Waal
Westervoort
Westland
Westland
Weststellingwerf

Provincies

Aa en Maas
Amstel, Gooi en Vecht
(Waternet)
Brabantse Delta
De Dommel
De Stichtse Rijnlanden
Fryslân
Hollandse Delta
Hollands
Noorderkwartier
Hunze en Aa’s
Limburg
Noorderzijlvest
Rijnland
Rivierenland
Scheldestromen
Schieland en de
Krimpenerwaard
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Zuiderzeeland

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Westvoorne
Wijk bij Duurstede
Woudenberg
Zaltbommel
Zandvoort
Zederik
Zeewolde
Zeist
Zevenaar
Zoetermeer
Zuidhorn
Zuidplas
Zundert
Zwartewaterland
Zwolle

Rijksinstanties

Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Friesland
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie NoordBrabant
Provincie NoordHolland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
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•

•
•
•

•

•

•
•

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Ministerie van
Economische Zaken
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ministerie van
Onderwijs en
Wetenschappen
Inspectie
Leefomgeving en
Transport
Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland
Rijkswaterstaat
Prorail

