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P rogrammaraad: conclusies en voorstellen voor bijsturing 

Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet monitort de 
invoering van de Omgevingswet aan de hand van drie hoofdvragen: 

1. Levert het programma Aan de slag met de Omgevingswet de gewenste 
ondersteuning en doet het programma dat goed? 

2. Boekt het bevoegd gezag voldoende voortgang met de implementatie van de 
wet om op tijd klaar te zijn voor de invoering? 

3. Wordt de Omgevingswet een succes, ofwel worden de beleidsdoelen van de 
stelselherziening gerealiseerd? 

 
Op basis van dit rapport trekt de programmaraad enkele conclusies. Ook stelt de 
programmaraad enkele voorstellen voor (bij)sturing voor.  

Conclusies 
Op basis van de monitorgegevens kan het volgende worden geconcludeerd: 

A. De betrokkenen bij het bevoegd gezag vinden dat zij redelijk goed bezig zijn 
met de voorbereidingen op de Omgevingswet. De betrokkenen geven 
tegelijkertijd aan dat voor hen nog veel werk aan de winkel is en dat hun 
organisaties wellicht nog meer kunnen doen.  

B. In de huidige fase van de invoering van de Omgevingswet bestaat onder de 
betrokkenen vooral behoefte aan inzicht in wat gedaan moet worden hoe 
daar invulling aan kan worden gegeven. Dit geldt in algemene zin en in het 
bijzonder voor de invoering van het digitale stelsel voor de Omgevingswet. 

C. Het programma ondersteunt het bevoegd gezag naar behoren. Het bereik 
onder de relevante doel- en functiegroepen lijkt echter nog beperkt te zijn.  

 
Over de voortgang van de beleidsdoelen van de Omgevingswet zijn op dit moment 
nog geen conclusies te trekken. 

Voorstellen voor vervolg 
De conclusies leiden tot de volgende voorstellen voor het vervolg: 

1. Gebruik de bevindingen en conclusies uit het halfjaarrrapport voor het 
bepalen van de doelstellingen en activiteiten in het programmajaarplan 
2018. Te denken is aan: 

o Ondersteuning in de vorm van routeplanners, spoorkaarten, 
checklijsten etc. Uit de inventarisaties blijken zorgen te bestaan die 
samenhangen met de was-wordt vraag. Kortom: wat gaat er nu 
precies veranderen en wat moet ik daarvoor wanneer doen? Dit 
geldt in het bijzonder voor het (werken met het) digitaal stelsel.  

o Ondersteuning bij de ‘zachte’ kant van de nieuwe Omgevingswet, 
zoals het ‘anders werken’. Veel betrokkenen binnen het bevoegd 
gezage hebben vragen als: wat betekent dat precies, hoe pak ik dat 
aan, hoe geef ik de samenwerking met andere overheden vorm etc.  

2. Deel de bevindingen en conclusies aan het bevoegd gezag, zodat zij hier zelf 
van kunnen leren en de informatie kunnen gebruiken om meer grip te 
hebben op alles wat er op hen afkomt in voorbereiding op de Omgevingswet.  
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Inleiding 

Monitor Invoering Omgevingswet 
Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft in zijn 
taakstelling de opdracht gekregen de invoering van de Omgevingswet te monitoren1. 
Het project Monitor Invoering Omgevingswet doet dit aan de hand van drie 
hoofdvragen: 

1. Levert het programma Aan de slag met de Omgevingswet de gewenste 
ondersteuning en doet het programma dat goed? 

2. Boekt het bevoegd gezag voldoende voortgang met de implementatie van de 
wet om op tijd klaar te zijn voor de invoering? 

3. Wordt de Omgevingswet een succes, ofwel worden de beleidsdoelen van de 
stelselherziening gerealiseerd? 

 
Deze halfjaarlijkse monitorrapportage beschrijft de stand van zaken op deze drie 
hoofdvragen per medio 2017. De basis voor de monitoring zijn de (sub)doelen uit 
het Programmaplan 2016-2019, de separaat door het opdrachtgevend beraad 
vastgestelde prestatie-indicatoren en de verbeterdoelen van de Omgevingswet.    
 
De monitorrapportage is in eerste instantie bedoeld voor het opdrachtgevend 
beraad, de programmaraad en de veranderopgaven van het programma Aan de slag 
met de Omgevingswet. Zij kunnen de resultaten gebruiken voor het (bij)sturen van 
hun ondersteuningsinspanningen bij de implementatie van de wet.  

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn per hoofdvraag (zie hierboven) de meest relevante 
monitorresultaten gepresenteerd. Daarbij is het volgende onderscheid te maken: 

- Hoofdstuk 1 en 2 rapporteren concreet over het ‘wat’ van de voortgang. Om 
de lezer te helpen heeft het team Monitoring Implementatie Omgevingswet 
steeds een duiding gegeven van wat uit de resultaten is af te lezen. Het 
staat de lezer uiteraard vrij om zelf (andere) conclusies te trekken.  

- Hoofdstuk 3 beschrijft ‘hoe’ de voortgang van de beleidsdoelen van de wet 
gemonitord gaat worden. De verwachting is dat vanaf begin 2018 over het 
‘wat’ van de voortgang gerapporteerd kan worden.  

 
De gepresenteerde resultaten zijn in sommige gevallen voorzien van grafieken en 
schermafdrukken uit het online dashboard van de monitor. Lezers kunnen 
binnenkort meer achtergrondgegevens, dwarsdoorsneden en analyses terugvinden 
of zelf uitvoeren op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/feiten_en_cijfers.   

 
1 Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert separaat over de maatschappelijke doelen van de 

Omgevingswet. Ook de ontwikkeling van het digitaal stelsel kent een eigen cyclus van monitoring.  
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1 Ondersteuning door het programma 

De eerste vraag die centraal staat in de monitoring is de mate waarin het 
programma de juiste dingen doet en hoe de activiteiten worden gewaardeerd. Deze 
informatie is van belang voor het aanscherpen van het aanbod van het programma 
en het eventueel ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, zodat die (nog) 
beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen van het programma.  
 
De volgende paragrafen laten de belangrijkste resultaten zien.  

1.1 Tevredenheid aangeboden activiteiten is gemiddeld een 7,2 
Sinds begin 2017 worden alle deelnemers aan de door het programma 
georganiseerde activiteiten gevraagd hoe ze de inhoud en de interactie van de 
bezochte activiteit hebben gewaardeerd2. De volgende halfjaarrapportages zullen 
ook gegevens presenteren over de waardering van de producten van het 
programma. Die inzichten zijn nu nog niet beschikbaar.  
 
De gemiddelde waardering van de bijeenkomsten van het programma was het 
rapportcijfer 7,3 voor de inhoud en 7,1 voor de vorm. Van de deelnemers vond 83% 
de opgedane kennis goed toepasbaar. Per bijeenkomst zou gemiddeld 84% van de 
deelnemers de bijeenkomst ook aanbevelen aan collega’s.  
 

 
Figuur 1.1: Gemiddelde waardering bijeenkomsten programma Aan de slag met de 
Omgevingswet 1e helft 2017. 

1.2 Bereik onder sommige organisaties en enkele regio’s nog beperkt 
Sinds begin 2017 wordt systematisch gemeten welke organisaties en hoeveel 
mensen de door het programma georganiseerde bijeenkomsten bezoeken. Hiermee 

 
2 De monitorresultaten geven vooralsnog geen inzicht in de waardering van de bijeenkomsten die door de 
koepels zijn georganiseerd. 
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kan een indruk worden gekregen van de vraag of het programma alle beoogde 
overheidsorganisaties weet te bereiken.  
 
In totaal zijn van 1 januari tot 1 juli 2017 985 mensen op in totaal 11 door het 
programma georganiseerde bijeenkomsten geweest, zoals een bestuurdersdag, 
roadshows en slagsessies. Het programma wist in het afgelopen halfjaar daarmee 
48% van alle overheidsorganisaties te bereiken die in de doelgroep vallen (lees: 
48% van de relevante organisaties was aanwezig bij één of meer bijeenkomsten). 
De aanwezige organisaties vaardigden gemiddeld 2,8 medewerkers af3.  
 

 
Figuur 1.2: Bereik programmabijeenkomsten onder overheidsorganisaties 1e helft 2017. Ter 
leesvoorbeeld: bij alle 11 door het programma georganiseerde bijeenkomsten was in totaal 
62% van alle waterschappen minimaal een keer aanwezig.  
 
Verder blijkt dat bepaalde regio’s nog relatief weinig medewerkers afvaardigen naar 
activiteiten van het programma. Het gaat om:  

- organisaties in de kleinere gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant (vooral 
zuidoost) en Limburg, 

- organisaties in de kleinere gemeenten rond de Afsluitdijk in zowel Noord-
Holland als Friesland, 

- organisaties in de kleinere gemeenten in Groningen en Drenthe. 
 

 
3 De vijf deelnemende brandweerorganisaties maken tevens onderdeel uit van een veiligheidsregio. 

Daardoor vertoont de telling bij deze organisaties mogelijk overlap. 



 
Halfjaarrapportage 1e helft 2017 Monitor Invoering Omgevingswet 

 

 Pagina 11 van 27 
 

 
Figuur 1.3: Aantal deelnemers bij de bijeenkomsten van het programma, uitgesplitst per 
locatie van (de (hoofd)vestiging van) hun organisatie. 

1.3 Bereik activiteiten bij functiegroepen kan beter 
De bijeenkomsten van het programma hebben tot doel verschillende functiegroepen 
aan te spreken. Daarom is gemeten hoeveel procent van de deelnemers uit de 
beoogde functiegroepen op de specifiek voor hen georganiseerde bijeenkomst af is 
gekomen. Gemiddeld was het bereik onder de bedoelde functiegroepen per 
bijeenkomst 53%.  
 

 
Figuur 1.4: Bereik functiegroep per bijeenkomst, uitgedrukt als percentage van het totaal 
aantal deelnemers. Let op: de slagsessies (zie de laatste kolom in de figuur) hadden per 
bijeenkomst ook aanvullende specifieke functiegroepen tot doelgroep. Die aanvullende 
functiegroepen zijn in deze telling niet meegenomen. 
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1.4 Betrokkenen hebben behoefte aan duidelijkheid over wat zij moeten doen 
In april jl. is onder alle betrokken project- en programmamanagers bij het bevoegd 
gezag geïnventariseerd op welke onderwerpen zij ondersteuning bij de invoering van 
de Omgevingswet zouden willen krijgen. Daar kwam het volgende overzicht uit: 
 

 
Figuur 1.5: Ondersteuningsbehoefte bij implementatie Omgevingswet. 
 
In de huidige fase van de invoering van de Omgevingswet bestaat vooral behoefte 
aan inzicht in wat gedaan moet worden en voorbeelden van hoe daar invulling aan 
kan worden gegeven. Dit geldt in algemene zin, maar in het bijzonder voor de 
invoering van het digitale stelsel voor de Omgevingswet (DSO). Ook op basis van de 
gegevens uit het Informatiepunt Omgevingswet blijkt een grote behoefte aan een 
was-wordt overzicht.  
 
Het overzicht laat zien dat er juist relatief weinig behoefte lijkt te zijn aan hulp of 
kennis over het opzetten van participatietrajecten, het gebruiken van lokale 
afwegingsruimte of competenties.  
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2 Voortgang bij het bevoegd gezag 

De tweede vraag die centraal staat in de monitoring is de voortgang van de 
implementatie bij het bevoegd gezag. Deze informatie is van belang om eventueel 
vóór de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog te kunnen 
(bij)sturen.   
 
De resultaten lichten wij in de onderstaande paragrafen toe.  

2.1 Transitie wordt breed opgepakt 
Het programma heeft samen met de koepels routeplanners opgesteld. Daarin staat 
globaal aangegeven waar het bevoegd gezag in de periode 2016-2019 mee bezig 
zou moeten zijn met het oog op de voorbereidingen op de Omgevingswet4. In een 
beslisdocument over kritische prestatie-indicatoren in relatie tot de doelenboom van 
het programma heeft het opdrachtgevend beraad aanvullend ingestemd met het 
volgende streefdoel: ‘In 2017 hebben alle bevoegd gezagen een plan voor de 
implementatie van de Omgevingswet’.5 
 
In het voorjaar van 2017 zijn alle betrokken project- en programmamanagers bij 
het bevoegd gezag gevraagd met welke voorbereidingen op de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet zij bezig zijn. Uit de resultaten komt onder meer naar voren dat 
ten tijde van de inventarisatie (april jl.) circa 27% van de gemeenten een 
organisatiebreed invoeringsprogramma heeft opgezet, 53% daar nog mee bezig is 
en 17% daar plannen toe heeft. Circa 4% is nog niet bezig met het organiseren van 
de implementatie. Verder blijkt bij de provincies dat circa 75% al een dergelijk 
invoeringsprogramma heeft en dat de rest er mee bezig is. Bij de waterschappen is 
dat circa 50-50%. Bij het Rijk had 28,5% al en programma opgezet en was 28,6% 
daar mee bezig. Vergelijkbare percentages gelden voor de mate waarin de 
overheden bezig zijn met een planning voor de invoering.  
 
Omdat 2017 nog niet is afgelopen en de meting in april van dit jaar is gehouden, 
lijkt de doelstelling haalbaar dat in 2017 iedere overheid een invoeringsplan heeft. 
Mogelijk heeft het uitstel van de invoering van de wet impact op deze (nu positieve) 
verwachting.   
 

 
4 De routeplanners zijn te vinden op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/zelf-

aan-de-slag/routeplanner/.  
5 Beslisnotitie OGB: Concrete doelen in doelenboom, d.d. 15-2-2017. 
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Figuur 2.1: Mate waarin de overheden bezig zijn met de invoering van de Omgevingswet.  

2.2 Vertrouwen in tijdige implementatie verschilt per bestuurslaag 
De betrokken project- en programmamanagers bij het bevoegd gezag zijn gevraagd 
in hoeverre zij vertrouwen hebben dat hun organisatie op tijd klaar is met de 
voorbereidingen op de wet. Het vertrouwen in een voortvarende invoering was in 
april jl. bij de provincies het grootst. Bij de rijksinstanties bestaat juist vrees dat er 
meer moet worden gedaan dan zij nu al doen om op tijd klaar te zijn.  
 
Een significant deel van de rijksinstanties en gemeenten vindt dat de eigen 
organisatie meer moet doen om op tijd klaar te zijn. Ten tijde van de inventarisatie 
(april jl.) was nog niet bekend dat de invoering van de wet uitgesteld wordt. 
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Figuur 2.2: Vertrouwen in een tijdige afronding van de voorbereidingen op de Omgevingswet, 
uitgesplitst per bestuurslaag. 

2.3 Nog niet iedereen aan de slag met kerninstrumenten 
Gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie en -plan vast te stellen, provincies een 
omgevingsvisie en – verordening, het Rijk een omgevingsvisie en waterschappen 
een waterschapsverordening (en waterschappen mógen ook een visie opstellen). In 
het opdrachtgevend beraad zijn de volgende doelen afgesproken voor de oplevering 
van de belangrijkste kerninstrumenten6:  

- bij inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben 100% van de provincies 
en het Rijk een omgevingsvisie conform eisen Omgevingswet, 

- bij inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben 80 gemeenten (20%) 
een omgevingsvisie conform eisen Omgevingswet, in 2022 is dat aantal 
gegroeid naar 300 (75%) en in 2024 naar 100%, 

- bij inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft 100% van de provincies 
een omgevingsverordening conform eisen Omgevingswet, 

- in 2021 heeft 100% van de waterschappen een waterschapsverordening 
conform eisen Omgevingswet, 

- in 2022 zijn 20% van de huidige bestemmingsplannen en de lokale 
verordeningen over  de fysieke leefomgeving omgezet in een omgevingsplan 
conform eisen Omgevingswet, in 2025 is dit aantal gegroeid tot 60% en in 
2029 tot 100%. 

 
In de inventarisatie onder betrokken project- en programmamanagers bij het 
bevoegd gezag is gevraagd in hoeverre zij bezig zijn met de ontwikkeling van de 
nieuwe kerninstrumenten. Ongeveer 11% van de gemeenten heeft aangegeven 
bezig te zijn met een omgevingsplan. Van de provincies is meer dan de helft 
concreet bezig met een omgevingsverordening. Dit is ook de doelgroep die het 
meest vertrouwen heeft in de tijdige afronding van de voorbereidingen (zie 
paragraaf 2.2). Van de waterschappen werkt circa 39% aan een nieuwe 
waterschapsverordening. 
 
 
6 Beslisnotitie OGB, Concrete doelen doelenboom, 15 februari 2017. 



 
Halfjaarrapportage 2017 Monitor Implementatie Omgevingswet 

 

Pagina 16 van 27  
 

Verder zegt circa 15% van de gemeenten en 6% van de waterschappen bezig te zijn 
met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van het 
experimenteerartikel uit de Crisis- en Herstelwet. Circa 3% van de gemeenten geeft 
aan al een dergelijk plan te hebben vastgesteld. Momenteel zijn 35 
bedrijventerreinen en -gebieden aangewezen als ontwikkelingsgebied waarvoor een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mag worden opgesteld. Op de website 
ruimtelijkeplannen.nl waren eind 2016 twee van dergelijke plannen gepubliceerd. 
 

 
Figuur 2.3: Mate waarin wordt gewerkt aan de kerninstrumenten omgevingsvisie, -verordening 
en -plan, uitgesplitst per bestuurslaag7.  
 
Een deel van degenen die de ontwikkeling van de kerninstrumenten ter hand heeft 
genomen, is ook al bezig met de bestuurlijke, juridische vaststelling: 
 

 
Figuur 2.4: Mate van bestuurlijke vaststelling van kerninstrumenten, uitgesplitst per 
bestuurslaag.  
 
7 In sommige gevallen verwijzen de percentages bij ‘ja, …’ naar een traject waarbij de betreffende 
bestuurslaag niet zelf, maar samen met een andere overheidsorganisatie (uit een andere bestuurslaag) aan 
een omgevingsvisie, -verordening en -plan werkt.  
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De provincies zijn het verst met de bestuurlijke vaststelling van de 
kerninstrumenten. Uit de gegevens van de website ruimtelijkeplannen.nl per eind 
maart 2017 blijkt dat daar nog geen verordening of visie is gepubliceerd door 
provincies met de titel omgevingsverordening of omgevingsvisie met de status van 
vigerend (op dit moment geldig) plan.  
 
Op decentrale.regelingen.overheid.nl hebben vooralsnog alleen de gemeenten 
Houten en Bladel een omgevingsvisie gepubliceerd. De provincies Drenthe, 
Gelderland, Groningen, Limburg en Overijssel hebben op deze website een 
omgevingsverordening gepubliceerd.  
 
De bevindingen zijn min of meer in lijn met de redenering achter (de Invoeringswet 
van) de Omgevingswet en de verwachtingen van het opdrachtgevend beraad en de 
routeplanners. Provincies en waterschappen hebben bij voorkeur vóór de 
invoeringsdatum hun visies en verordeningen gereed. Op die manier kunnen 
gemeenten ná de invoeringsdatum daar in hun omgevingsplannen rekening mee 
houden. 

2.4 Afname aantallen ruimtelijke plannen nog niet zichtbaar 
Een belangrijke indicator voor de mate waarin de omzetting van ‘oude’ plannen in 
‘nieuwe’ kerninstrumenten vordert is de mate en snelheid waarmee het aantal 
bestaande plannen wordt vervangen door nieuwe omgevingsplannen en -visies. Om 
dit te kunnen analyseren is gebruik gemaakt van alle vigerende (op het moment van 
meting geldende) plannen op ruimtelijkeplannen.nl. Het aantal plannen of besluiten 
met directe werking is als volgt8: 
 

 
 
In het Programmaplan 2016-2019 zijn doelstellingen opgenomen voor hoe snel de 
omzetting zou moeten vorderen voor een succesvolle invoering van de wet. Deze 
doelstellingen zijn afgezet tegen de aflooptermijnen van de vigerende plannen 
(volgens de huidige Wet op de ruimtelijke ordening, die stelt dat een 
bestemmingsplan iedere 10 jaar herzien moet worden). 
 

 
8 Waterschappen publiceren hun plannen en besluiten niet via ruimtelijkeplannen.nl, vandaar dat die niet in 

tabel zijn weergegeven.  
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Figuur 2.5: Geprognotiseerde afname van ruimtelijke plannen met directe doorwerking, op 
basis van de afloopdatum van deze plannen (groene lijn) en de doelstellingen van het 
programma (oranje stippen). 
  
De bovenstaande figuur laat zien dat de programmadoelstellingen over de omzetting 
van plannen minder ambitieus zijn dan op grond van de huidige regelgeving over 
herzieningstermijnen van de bestemmingsplannen mag worden verwacht. 
 
Omdat de aantallen plannen van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten 
pas sinds eind 2016 worden gevolgd is medio 2017 nog nauwelijks een afname in 
het aantal plannen waar te nemen. In de toekomstige halfjaarrapportages zal hier 
uiteraard opnieuw aandacht aan worden besteed. Wat wel inzichtelijk is, is het 
aantal visies, verordeningen en andere documenten met indirecte werking die op 
moeten gaan in de ‘nieuwe’ omgevingsvisies9: 
 

  
 
  

 
9 Waterschappen publiceren hun keuren en leggers niet via ruimtelijkeplannen.nl, vandaar dat die niet in de 

tabel zijn weergegeven. 
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Volgens de gegevens op decentrale.regelgeving.overheid.nl gelden voor de 
waterschappen de volgende aantallen keuren, algemene regels, leggers en 
wegenverordeningen. Deze instrumenten gaan deels op in 21 nieuwe 
waterschapsverordeningen.  
 

 

2.5 Voorbereiding invoering digitaal stelsel (DSO) is nog beperkt 
In het kader van de nieuwe wet moeten de overheden documenten en gegevens 
kunnen uitwisselen met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De monitor volgt 
verschillende aspecten van de digitaliseringsopgave bij de overheden. Daaruit kan 
worden geconcludeerd dat de voorbereidingen op de invoering van het digitale 
stelsel nog beperkt zijn. In de volgende paragrafen lichten we dit toe en geven we 
een verklaring.  

2.5.1 Een minderheid is bezig met een planning voor de digitaliseringsopgave 
Aan alle betrokken project- en programmamanagers bij het bevoegd gezag is 
gevraagd in hoeverre hun organisatie bezig is met de aansluiting op het digitale 
stelsel (DSO). Onder meer is gevraagd of de organisatie een plan heeft opgesteld 
waarin is doordacht wat wanneer moet gebeuren. 
 
Voor het totaal van de overheden geldt dat een minderheid op dit moment bezig is 
met het opstellen van een plan om de digitaliseringsopgave van de organisatie 
beheersbaar te maken. Bij provincies en waterschappen is een kleine meerderheid 
met een dergelijk plan aan de slag gegaan.  
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Figuur 2.6: Mate waarin het bevoegd gezag bezig is met het plannen van hun 
digitaliseringsopgave in het kader van de aansluiting op het DSO, uitgesplitst per bestuurslaag. 
 
De beperkte vorderingen bij de voorbereiding op de aansluiting op het digitale 
stelsel zijn vooralsnog niet verontrustend. Conform de opgestelde routeplanners 
heeft het bevoegd gezag in het afgelopen half jaar zich vooral beziggehouden met 
het verkennen van de digitaliseringsopgave. De verwachting was niet dat zij al bezig 
zouden zijn met de implementatie zelf. 

2.5.2 Aansluiting op GDI-componenten vordert langzaam 
Met het oog op de ambities met het digitale stelsel is het van belang dat de 
betrokken overheidsorganisaties zijn aangesloten op een aantal basisvoorzieningen 
uit de generieke digitale infrastructuur (GDI). Als zij zijn aangesloten op deze 
voorzieningen, kunnen de ambities met (het werken met) het digitale stelsel zo 
volledig mogelijk worden gerealiseerd. Het is daarom interessant te weten hoeveel 
organisaties op de basisvoorzieningen van de GDI zijn aangesloten.  
 
De GDI heeft een eigen monitor die periodiek over de voortgang van aansluitingen 
en gebruik rapporteert. De laatste rapportage is van medio 201710. Voor de (voor 
het digitaal stelsel) meest relevante voorzieningen is het aansluit- en 
gebruikspercentage als volgt gegroeid: 
 

 
10 De Monitor Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 2017, in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  
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Uit het overzicht blijkt dat voor veel van de componenten de dekking rond de 50% 
of lager is, maar het groeitempo van het aantal organisaties dat aansluit of gebruik 
maakt van de GDI-componenten is hoog. Waarschijnlijk betekent dit dat de dekking 
op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet veel groter is. 

2.5.3 Softwareleveranciers verwachten op tijd noodzakelijke applicaties klaar te hebben  
De softwareleveranciers van de applicaties waarmee het bevoegd gezag werkt 
vormen een cruciale schakel bij het tijdig kunnen aansluiten op het digitale stelsel. 
De leveranciers zouden bij voorkeur meer dan een jaar voor de invoeringsdatum 
hun systemen gereed moeten hebben voor het werken onder de nieuwe 
standaarden voor het digitale stelsel. Begin 2017 is een enquête uitgezet onder de 
leveranciers van vergunningen- en zaaksystemen (i.v.m. de aansluiting op het 
nieuwe omgevingsloket), ruimtelijke plansystemen (i.v.m. met het maken en 
publiceren van ruimtelijke plannen volgens de nieuwe publicatiestandaarden) en 
regelbeheersystemen (i.v.m. het beheren en ontsluiten van lokale 
planvoorschriften). Daarbij is hen gevraagd wanneer zij de benodigde releases 
gereed hebben voor productie. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de bij KING 
beschikbare kennis over welke gemeenten welke systemen hanteert.  
 
De uitkomsten van deze analyse zijn op de kaart in onderstaande figuur zichtbaar 
gemaakt voor de zaaksystemen. Op de website van het programma kan men ook 
voor de vergunning- en ruimtelijke plansystemen de dekking bekijken. 
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Figuur 2.7: Overzicht gemeenten die op basis van hun leverancier hun zaaksystemen op tijd 
gereed kunnen hebben voor aansluiting op en werken met het digitale stelsel. 
 
De inventarisatie toont aan dat de meeste leveranciers verwachten in de loop van 
2018 hun systemen aangepast te kunnen hebben aan de eisen die vanuit het 
digitale stelsel worden gesteld (leveranciers van zaaksystemen 95%, van 
vergunningensystemen 100% en leveranciers van ruimtelijke planvormingssystemen 
59% in 2018 en nog eens 39% in 201911). In de monitor is niet geïnventariseerd of 
zij weten wat zij precies moeten aanpassen en of zij weten welke eisen (gaan) 
gelden.  

2.6 Aansluiting op het digitale stelsel (DSO) en cultuuromslag worden als de 
grootste uitdagingen ervaren 
Aan de betrokken project- en programmamanagers bij het bevoegd gezag is 
gevraagd wat in de huidige fase van de invoering de grootste uitdagingen en/of 
knelpunten zijn. Uit de antwoorden komt naar voren dat de voorbereidingen op het 
werken met het digitale stelsel (DSO) momenteel de meest voorkomende zorg is. 
Voor hen is veelal onduidelijk wat moet worden gedaan en wat klaar dient te zijn bij 
de datum van inwerkingtreding. Ook maken velen van hen zich zorgen over de 
kosten die moeten worden gemaakt.  
 
Daarnaast maken betrokkenen zich relatief veel zorgen over de gewenste 
cultuuromslag en overheerst het gevoel dat niet iedereen in de organisatie even 
doordrongen is van het belang van die omslag. Veel respondenten bij gemeenten 
merken op dat de aankomende gemeenteraadsverkiezingen er toe leiden dat hun 
besturen nog niet actief bezig zijn met het formuleren van ambities en andere 
politieke keuzen. 
 

 
11 Dus in totaal 98%. 
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Figuur 2.8: Knelpunten en uitdagingen in de huidige fase van invoering bij het bevoegd gezag. 
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3 Voortgang verbeterdoelen Omgevingswet  

De derde vraag die centraal staat in de monitoring is de voortgang van de realisatie 
van de beleidsdoelen van de Omgevingswet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
Omgevingswet zijn vier doelen geformuleerd waaraan het succes van de wet kan 
worden afgemeten: 

1. Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak 
2. Samenhangende benadering 
3. Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte  
4. Verbeteren en versnellen van de besluitvorming 

 
Hierover kan op dit moment – nu de voorbereidingen op de wet in volle gang zijn – 
nog geen conclusie worden getrokken. Wel is in de monitor een basis gelegd voor 
meten van het succes van de wet. Hiervoor is in 2016 per verbeterdoel een aantal 
verwachtingen geformuleerd12. Op basis van deze verwachtingen brengt de monitor 
de komende maanden de huidige situatie in kaart: de 0-situatie. Deze 0-metingen 
zijn de referentiepunten om in de komende jaren uitspraken te doen over de mate 
waarin de doelen van de wet worden gerealiseerd.  
 
Een korte samenvatting van de verwachtingen per verbeterdoel is in de volgende 
paragrafen weergegeven. De verwachtingen, de indicatoren aan de hand waarvan ze 
worden gevolgd en de eerste 0-metingen als referentiepunten worden op de website 
van het programma uitgebreider gepresenteerd13. Daar worden ook alle updates 
verwerkt.  

3.1 Referentiepunten verbeterdoel 1 
De volgende verwachtingen zijn geformuleerd om het verbeterdoel vergroten 
inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht 
meetbaar te maken: 
 

 

3.1.1 De gebruiker kan op een kaart zien welke regels op een locatie gelden 
Gegevens over de geldende regels op een locatie worden nu ontsloten via 
verschillende kanalen. De initiatiefnemer en plantoetsers moeten op dit moment 
relatief veel moeite doen om een compleet beeld te krijgen van wat er is en wat er 
mag. Het in de toekomst ontsluiten van de gegevens via één loket draagt bij aan de 
inzichtelijkheid en voorkomt fouten door incomplete informatieverzameling. Om 
deze verwachting te kunnen monitoren gaan we volgen hoe veel bronnen een 
initiatiefnemer moet raadplegen bij veelvoorkomende initiatieven. 

 
12 In afstemming tussen het team Monitoring Implementatie Omgevingswet en de directie Eenvoudig Beter 

van het ministerie van I&M.  
13 Zie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/feiten_en_cijfers.  
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3.1.2 Initiatiefnemers hoeven minder inspanningen te leveren voor het vergunningsproces  
De mate waarin initiatiefnemers minder inspanningen hoeven te leveren zal worden 
gevolgd aan de hand van: 

- afname van aantallen vergunningen waarop het bevoegd gezag eigen beleid 
kan voeren door al dan niet regels over de vergunningplicht te stellen in het 
omgevingsplan, 

- verhouding tussen enkelvoudige en meervoudige aanvragen: naar 
verwachting zullen initiatiefnemers meer gebruik maken van de mogelijkheid 
om aanvragen op te splitsen, 

- hergebruik van bij aanvraag benodigde locatie-onderzoeken, 
- afname van indieningsvereisten bij aanvragen, 
- beleving van initiatiefnemers over het gemak van het indienen van 

aanvragen. 

3.1.3 Afname van het aantal niet ontvankelijk verklaarde, teruggetrokken en geweigerde 
initiatieven 
De aanname is dat doordat wet- en regelgeving eenvoudiger wordt en duidelijker is 
wat kan en mag, burgers en bedrijven beter weten waar ze aan toe zijn. Dit moet 
naar verwachting resulteren in een afname van het aantal niet ontvankelijk 
verklaarde, teruggetrokken en geweigerde initiatieven en de daarmee verbonden 
administratieve lasten.  

3.1.4 Afname van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van 
vergunningaanvragen 
De nieuwe wet beoogt minder conflicten te laten ontstaan over initiatieven in de 
leefomgeving. Bijvoorbeeld door initiatieven in een eerder stadium via 
participatievormen bespreekbaar te maken. Dit zou naar verwachting direct moeten 
leiden tot een relatieve afname van het aantal bezwaar- en beroepsschriften nadat 
het bevoegd gezag een besluit heeft genomen. 

3.1.5 Afname van het aantal klachten en handhavingsverzoeken bij bevoegd gezag 
Om dezelfde redenen als bij 3.1.4 zou de nieuwe wet zijn weerslag moeten vinden in 
de mate waarin er geklaagd wordt over normovertredingen en de verzoeken aan het 
bevoegd gezag om daar iets aan te doen.  

3.2 Referentiepunten verbeterdoel 2 
De volgende verwachtingen zijn geformuleerd om het verbeterdoel ‘Samenhangende 
benadering’ meetbaar te maken. 
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3.2.1 De kerninstrumenten zullen in kwaliteit en integraliteit toenemen  
De kerninstrumenten zijn de belangrijkste verwezenlijking van het streven naar 
meer samenhang. Van het bevoegd gezag wordt verwacht dat zij met elkaar en hun 
omgeving aan de slag gaan om tot een integraal plan te komen. Uit de visies en 
plannen (en of de bijbehorende toelichtingen) zou daarom moeten blijken in 
hoeverre en op welke wijze vorm is gegeven aan zowel samenhang als 
interbestuurlijke samenwerking. Door de visies en plannen en hun toelichtingen op 
deze elementen te laten analyseren gaan we volgen in hoeverre het streven naar 
samenhang ook werkelijkheid wordt. 

3.2.2 Belanghebbenden worden met participatie-initiatieven intensiever betrokken 
Er komt naar alle waarschijnlijkheid een motiveringsplicht voor het bevoegd gezag 
om de wijze van participatie bij een visie of plan toe te lichten. Deze motiveringen 
vormen de basis voor de analyse van de mate waarin belanghebbenden bij de 
totstandkoming van besluiten worden betrokken. Daarnaast volgen wij de beleving 
van de groep ‘overige belanghebbenden’ om te horen in hoeverre zij het idee 
hebben dat ze goed zijn betrokken. 

3.3 Referentiepunten verbeterdoel 3 
De volgende verwachtingen zijn geformuleerd om het verbeterdoel ‘Vergroten 
bestuurlijke afwegingsruimte’ meetbaar te maken. 
 

 

3.3.1 ‘Goede’ initiatieven krijgen de ruimte van het bestuur  
Indien goede initiatieven meer de ruimte krijgen zou dat onder het huidige stelsel 
onder andere zichtbaar moeten zijn in het aantal keren dat het bevoegd gezag 
meewerkt aan een verzoek om af te wijken van de regels (lees: aan een afwijking 
van het bestemmingsplan). Onder het nieuwe stelsel vervalt deze activiteit en wordt 
die vervangen door een omgevingsplanactiviteit. Er wordt daarom nog nagedacht 
over hoe het streven naar het ruimte geven aan goede initiatieven zichtbaar kan 
worden gemaakt. 

3.3.2 Overheden maken meer gebruik van globaal bestemmen en uitnodigingsplanologie 
De verwachting is dat overheden onder de nieuwe Omgevingswet minder de neiging 
hebben de invulling van de leefomgeving van tevoren in omgevingsplannen te 
reguleren. Ook wordt verwacht dat zij meer ruimte bieden aan de ideeën van 
initiatiefnemers die iets willen met de leefomgeving. De normering in plannen zal 
daar meer ruimte voor moeten gaan bieden door andere, meer open formuleringen 
(ook wel uitnodigingsplanologie genoemd). Dit kan mogelijk zichtbaar worden 
gemaakt door de stapeling van functies, die onder het nieuwe stelsel mogelijk is te 
volgen in de nieuwe omgevingsplannen. 

3.3.3 Overheden zetten vaker flexibiliteitsinstrumenten in op een locatie of voor een 
functie 
Het gebruik van maatwerkregels gaan we volgen via de afwijkingen van de 
standaardregels met polygonen op de omgevingsplankaart. Daarnaast onderzoeken 
wij momenteel de mogelijkheid om het verwachte toenemende gebruik van 
maatwerkvoorschriften in vergunningsbeschikkingen inzichtelijk te maken. 
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3.4 Referentiepunten verbeterdoel 4 
De volgende verwachtingen zijn geformuleerd om te bepalen of de besluitvorming 
beter en sneller verloopt onder het nieuwe stelsel. 
 

 

3.4.1 De doorlooptijden van de planvormingsprocessen van omgevingsplannen zijn korter 
Het toegankelijker maken van de wet- en regelgeving biedt diverse voordelen voor 
de medewerkers bij het bevoegd gezag. In combinatie met een integrale aanpak is 
de doorlooptijd van het vormen van plannen een goede graadmeter voor een 
verbeterd besluitvormingsproces. 

3.4.2 Overheden ervaren een toename van de kwaliteit van het besluitvormingsproces en 
de besluiten 
Met belevingsonderzoeken onder medewerkers die betrokken zijn bij de 
beleidsvormingsprocessen gaan we inzicht bieden in de mate waarin de verbetering 
en versnelling van de besluitvorming rondom ruimtelijke plannen daadwerkelijk zo 
wordt ervaren. 

3.4.3 De doorlooptijd van vergunningaanvragen neemt af 
Het aanvraagproces van vergunningen is een centraal onderdeel binnen de 
dienstverlening van overheden aan burgers en ondernemers. Wanneer de 
doorlooptijden dalen is dit een indicator voor een verbetering van het 
besluitvormingsproces. 

3.4.4 Overheden maken minder gebruik van de mogelijkheid tot uitstel 
De wet biedt een mogelijkheid om de behandeltermijnen van procedures met zes 
weken te verlengen. Indien er minder gebruik hoeft te worden van die mogelijkheid, 
kan dat een indicatie zijn dat besluitvorming inderdaad sneller en beter verloopt. 
 


