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Programmaraad: conclusies en voorstellen voor bijsturing 

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 concludeert de Programmaraad het volgende:  
 

A. Het aantal georganiseerde bijeenkomsten is afgenomen, maar deze kennen 
wel een hogere opkomst en breder bereik. De waardering voor zowel inhoud 
als vorm blijft toenemen. 
 

B. Onder betrokkenen blijft de behoefte aan kennis en expertise van wet en 
kerninstrumenten hoog. De zichtbaarheid van de voortgang van het 
wetgevingsproces en de daaraan gekoppelde noodzakelijke 
invoeringsactiviteiten kan verbeterd worden. 
 

C. Nu voor overheden steeds zichtbaarder wordt welke faciliteiten het digitaal 
stelsel gaat bieden constateren we dat er een blijvende behoefte is aan 
kennis rondom de aansluiting, implementatie en het gebruik ervan. 
 

D. Er zijn signalen dat het sec aandacht vragen voor de invoering van de 
Omgevingswet minder goed werkt om zowel bestuurlijk als binnen de eigen 
organisatie de aandacht voor de implementatie vast te houden. 

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

A. Communicatie over nut en urgentie van tijdige voorbereiding blijft 
belangrijk. De boodschap moet nu niet meer algemeen zijn, maar gericht 
worden op de mogelijkheden die het instrumentarium van de Omgevingswet 
biedt om deze maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, 
klimaatadaptatie en woningbouwopgave te realiseren.  
 

B. Leg in de communicatie nadrukkelijk verbinding tussen het proces van 
wetgeving, de ontwikkeling van de kerninstrumenten door overheden, de 
activiteiten van het programma en de ontwikkeling van het digitaal stelsel 
aan de hand van roadmaps als verbindend element. 
 

C. De communicatie over het digitaal stelsel, de samenhang van de 
verschillende faciliteiten en de stappen die overheden kunnen nemen in 
voorbereiding op de aansluiting, wordt geïntensiveerd. Hierbij wordt meer 
gewerkt met demo’s en praktijkproeven met gebruikers. 
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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. 
Dit gebeurt vanuit het project Monitor Invoering 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. Boeken de verschillende overheden voldoende voortgang met de 
implementatie van de wet om op tijd klaar te zijn voor de inwerkingtreding? 

3. Wordt de Omgevingswet een succes, ofwel weten we met elkaar de 
beleidsdoelen van de stelselherziening te realiseren? 

 
Deze halfjaarlijkse monitorrapportage beschrijft de stand van zaken op de drie 
hoofdvragen per juli 2018 en is inmiddels de derde halfjaarrappartage die op basis 
van de monitor wordt uitgebracht. De basis voor de monitor wordt gevormd door 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 de leden van het 
opdrachtgevend beraad (OGB) en de ProgrammaRaad 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 beschikbare 
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 is door 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 wat er uit een aantal nulmetingen is gekomen met 
betrekking tot de hypothesen die zijn gesteld over de gebieden waarop het 
succes van de wet zichtbaar kan worden gemaakt.  

 
Veel van de conclusies zijn gebaseerd op enquêteresultaten uit het halfjaarlijkse 
inventarisatie-onderzoek onder projectleiders en programmamanagers bij de 
verschillende overheden. Alhoewel de response op deze enquêtes relatief hoog is 
kunnen sommige verschillen ten opzichte van vorige metingen mede gevolg zijn van 
kleine wijzigingen in aantallen respondenten. Dit speelt vooral bij de bestuurlagen 
waar de populatie relatief klein is zoals bij de provincies en waterschappen.   
De gepresenteerde resultaten zijn in sommige gevallen voorzien van grafieken en 
schermafdrukken uit het online dashboard van de monitor. Lezers kunnen meer 
achtergrondgegevens, dwarsdoorsneden en analyses terugvinden of zelf uitvoeren 
op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/wat-doen-
anderen/onderzoek/.  

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

Omgevingswet i.c. de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 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 conclusie die kan worden getrokken is: Aangebrachte focus werpt z’n vruchten 
af. Het aantal bijeenkomsten is verminderd, maar waardering en bereik onder 
organisaties en functiegroepen is toegenomen. 
 

 
Deze conclusie lichten wij in de volgende paragrafen toe.  

1.1 Tevredenheid georganiseerde bijeenkomsten is wederom 
licht toegenomen 

Sinds begin 2017 worden alle deelnemers aan de door het deelprogramma 
Invoeringsondersteuning (IVO) georganiseerde bijeenkomsten gevraagd hoe ze de 
inhoud en de interactie van de bezochte bijeenkomst hebben gewaardeerd. Sinds 
begin 2018 worden ook diverse bijeenkomsten die door de VNG worden 
georganiseerd op dezelfde manier gemonitord. 
 
De gemiddelde waardering van de bijeenkomsten van het programma en de VNG in 
de 1e helft van 2018 was het rapportcijfer 7,35 voor de inhoud (ter vergelijking 2e 
helft 2017 was 7,24) en 7,45 voor de vorm (2017 was 7,17). Van de deelnemers 
vond 91% (2017: 84%) de opgedane kennis goed toepasbaar. Per bijeenkomst zou 
gemiddeld 78% van de deelnemers de bijeenkomst ook aanbevelen aan collega’s 
(2017 was 82%).  
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Figuur 1.1: Gemiddelde waardering bijeenkomsten 1e en 2e helft 2017 en 1e helft 2018. 
 
In de eerste helft van 2018 heeft de monitor ook klanttevredenheidsmetingen 
uitgevoerd bij vier door de VNG georganiseerde praktijk- en kennisbijeenkomsten. 
In 2017 organiseerde het programma praktijk- en kennisbijeenkomsten nog onder 
de vlag van het programma Aan de slag. Ten opzichte van de 2e helft van 2017 is bij 
alle soorten bijeenkomsten en zowel op inhoud als vorm wederom een lichte 
toename van de waardering zichtbaar. 

1.2 Bereik onder doelgroepen is toegenomen maar kan nog 
beter 

Sinds begin 2017 wordt systematisch gemeten wie en hoeveel mensen de door het 
IVO georganiseerde bijeenkomsten bezoeken. Hiermee kan een indruk worden 
gekregen van het antwoord op de vraag of het programma alle beoogde 
overheidsorganisaties en doelgroepen daarbinnen weet te bereiken.  
 
In totaal zijn van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 1397 inschrijvingen geweest op in 
totaal 16 door het deelprogramma IVO en de VNG georganiseerde en gemonitorde 
bijeenkomsten/activiteiten geweest, zoals kennis-, praktijk- en netwerkdagen, 
roadshows, summerschool en slagsessies. Nieuw meegenomen in deze meting zijn 
de DSO-kwartaalbijeenkomsten en enkele VNG-bijeenkomsten (VNG Atriumlezing, 
VNG Wetgevingsupdate en twee bijeenkomsten over het financiële rekenmodel). Ter 
vergelijking, in de eerste en tweede helft van 2017 wist het programma 985 
respectievelijk 2370 mensen naar 11 respectievelijk 19 door het deelprogramma 
IVO georganiseerde en gemonitorde bijeenkomsten te trekken.  
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  Totaal overheden tezamen           373         316       60% 

Figuur 1.2: Bereik van gemonitorde bijeenkomsten onder overheidsorganisaties 2017 en 1e 
helft 2018. 
 
Figuur 1.2 laat zien dat de in de eerste helft van 2018 ongeveer 60% van alle 
overheidsorganisaties met een veranderopgave in het kader van de Omgevingswet 
aan één of meer van de georganiseerde en in de monitor betrokken activiteiten 
heeft deelgenomen.   
 
Er zijn ook in de eerste helft van 2018 wel meer bijeenkomsten geweest, onder 
andere georganiseerd door de afzonderlijke veranderopgaven en RWS, waaraan het 
programma wel bijdragen heeft geleverd. De deelname aan deze overige 
bijeenkomsten is niet systematisch gevolgd en dus niet in deze bereikgegevens 
meegenomen. Het streven is om in de monitor ook meer zicht te krijgen op het 
bereik en de waardering van deze overige bijeenkomsten, zodat meer op synergie 
kan worden gestuurd tussen de veranderopgaven en het programma. 
 
Gegeven het afnemende aantal bijeenkomsten dat onder de vlag van het 
programma wordt georganiseerd valt het bereik onder de doelgroepen niet tegen. 
Het bereiken van specifieke doelgroepen zoals de GGD’s, vraagt mogelijk wel nog 
aandacht. Specifiek voor deze groep overheidsorganisaties valt ook uit andere 
monitorresultaten af te leiden dat men daar nog niet breed bezig is met de 
voorbereidingen op de invoering van de wet.  
 
Ongeveer kwart bereikte personen heeft meegedaan aan meerdere 
activiteiten 
De 1397 geregistreerde deelnames aan de gemonitorde activiteiten in de eerste 
helft van 2018 betreffen in totaal 985 afzonderlijke personen. Ongeveer 25% van 
deze personen heeft meer dan één activiteit in dit halfjaar bezocht. Ongeveer 20% 
van de deelnemers was bij het programma bekend als contactpersoon 
Omgevingswet voor zijn of haar organisatie. Deze groep bezocht gemiddeld iets 
vaker meer dan één bijeenkomst (i.c. 49%). 
 



 
Halfjaarrapportage 1e helft 2018 Monitor Invoering Omgevingswet versie 1.02 

 

 Pagina 11 van 38 
 

 
Figuur 1.3: Aantal georganiseerde activiteiten die een deelnemer 1e halfjaar heeft bezocht   
 
 

1.3 Bereik activiteiten bij functiegroepen steeds gerichter 
 
 

 
Figuur 1.4: Bereik functiegroep, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal deelnemers 
aan gemonitorde activiteiten programma en VNG 1e helft 2018. 
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De verschillende georganiseerde bijeenkomsten waren gericht op één of meer 
specifieke doelgroepen. In hoeverre deze doelgroepen ook op de bijeenkomst 
aanwezig waren is in onderstaand overzicht weergegeven: 

• DSO (kennismiddag en kwartaaldemo’s): 42% van de 165 bezoekers had 
een Informatie & ICT-achtergrond 

• Roadshows: 74% van de 192 bezoekers had een achtergrond in advies, 
beleid op programma/project 

• Praktijk- en kennisbijeenkomsten VNG: 62% van de bezoekers had een 
achtergrond op vlak van beleid of programma/project 

Het programma lijkt daarmee beter in staat de juiste doelgroepen met haar 
activiteiten te bereiken dan een jaar geleden. 
 
Het is moeilijk om conclusies te trekken over welke doelgroepen die meer aandacht 
vragen zonder ook de gegevens van de onder de vlag van de afzonderlijke 
veranderopgaven georganiseerde bijeenkomsten in de analyse te betrekken. Dit is 
op dit moment maar beperkt mogelijk. Omdat het aantal onder de vlag van het 
programma georganiseerde bijeenkomsten in de komende perioden verder zal 
afnemen ten gunste van door andere partijen georganiseerde bijeenkomsten moet 
rekening worden gehouden met een afnemend zicht op het doelgroepbereik. 
 

1.4 Behoefte aan meer exacte informatie neemt toe 
In mei 2018 is opnieuw onder alle project- en programmamanagers bij de 
verschillende overheden geïnventariseerd op welke onderwerpen zij ondersteuning 
bij de invoering van de Omgevingswet zouden willen krijgen. Daar kwam het 
volgende overzicht uit met daarin de verschuivingen ten opzichte van eerdere 
rapportages: 
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Figuur 1.5: Ondersteuningsbehoefte bij implementatie Omgevingswet. 
 
Uit de ontwikkeling in ondersteuningsbehoeften komt duidelijk naar voren dat men 
steeds meer bezig is met de vergroting van de eigen kennis over de wet en haar 
consequenties. Datzelfde doet zich voor met betrekking tot het DSO. Dit past bij de 
fase van verdieping waarin de verschillende overheden zich bevinden. 
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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 voor het 
(bij)sturen op het op tijd klaar zijn vóór de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.   
 
 
De conclusie die kan worden getrokken is: Er geleidelijke en voorzichtige 
vooruitgang te zien. 
 

 
Deze conclusie lichten wij in de onderstaande paragrafen toe.  

2.1 Transitie wordt steeds breder opgepakt 
Het programma heeft samen met de veranderopgaven 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 
Omgevingswet2. 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’3. 
 
In mei 2018 zijn alle betrokken project- en programmamanagers bij alle betrokken 
overheidsorganisatie opnieuw gevraagd aan te geven met welke voorbereidingen op 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet zij bezig zijn. In figuur 2.1 is opgenomen 
hoe ver men inmiddels is en welke activiteiten men plant en oppakt. 
  

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

aan-de-slag/routeplanner/.  
3 Beslisnotitie OGB: Concrete doelen in doelenboom, d.d. 15-2-2017. Er wordt gewerkt aan een aantal 

nieuwe streefdoelen nu de invoering van de wet is uitgesteld tot 1-1-2021. Deze waren ten tijde van het 
opstellen van deze rapportage nog niet formeel vastgesteld. 
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Figuur 2.1: Mate waarin het bevoegd gezag bezig is met de invoering van de Omgevingswet.  
 
In figuur 2.2 tot en met 2.4 is een aantal van de mogelijke activiteiten die 
overheidsorganisatie kunnen uitvoeren in de voorbereiding nader uitgesplitst. 
 

Figuur 2.2: Mate waarin organisaties budgetten hebben gereserveerd voor de implementatie 
 
De mate waarin budgetten zijn gereserveerd is toegenomen bij gemeenten en 
provincies. Bij waterschappen en rijksinstanties is het beeld meer gedifferentieerd 
ten opzichte van de vorige rapportages. Met name bij de GGD/GHOR-organisaties 
heeft men nog relatief weinig rekening gehouden met de financiële consequenties 
van de invoering van de Omgevingswet. 
 
Op het vlak van de uitvoering van de impactanalyses lijken de meeste overheden in 
een situatie te zijn beland waarin zij of al een analyse hebben uitgevoerd of 
inmiddels al zover zijn dat ze een aparte organisatiebrede impactanalyse niet meer 
zinvol achten, waarschijnlijk omdat men inmiddels goed weet hoe de implementatie 
moet worden ingericht. Zie figuur 2.3: 
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 Figuur 2.3: Mate waarin organisaties bezig zijn met impactanalyses in % van totaal 
 
De vertaling naar een organisatiebreed invoeringsprogramma ontwikkelde zich als 
volgt: 
 

Figuur 2.4: Mate waarin organisaties een organisatiebreed invoeringsprogramma opzetten in % 
van totaal respondenten 
 
Bij de gemeenten, waterschappen en rijksinstanties lijkt de stijgende trend zich 
voort te zetten. Opvallend is dat bij de omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en 
GGD’s een klein deel van de organisatie bewust niet van plan lijkt te zijn om een 
dergelijk programma op te stellen. 
 

2.2 Vertrouwen in tijdige implementatie is hoog en relatief 
gelijk gebleven 

Sinds de vorige halfjaarrapportage hebben de overheden de nodige tijd gehad om 
zich in te stellen op de nieuwe inwerkingtredingsdatum. Na meer dan zes maanden 
na het bekend worden van de nieuwe datum is opnieuw gevraagd in hoeverre de 
projectleiders en programmamanagers er vertrouwen in hebben dat hun organisatie 
op tijd klaar is met de voorbereidingen op de wet. Het vertrouwen in een tijdige 
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invoering is ten opzichte van de uitvraag in november 2017 relatief gelijk gebleven. 
Alleen bij de rijksinstanties is een trendbreuk zichtbaar.  

Figuur 2.5: Overheden met vertrouwen in een tijdige afronding van de voorbereidingen op de 
Omgevingswet als % van totaal respondenten per overheidscategorie. 
 
Het vertrouwen in een tijdige implementatie is relatief laag bij de groep van 
samenwerkingsverbanden. Dit heeft mogelijk te maken dat men wat later is 
aangesloten bij de landelijke beweging tot invoering van de wet en dat men 
afhankelijk is van opdrachten, uitnodigingen en financiering van gemeenten en 
provincies als hun opdrachtgevers. De ogenschijnlijke trendbreuk bij de 
rijksinstanties heeft waarschijnlijk te maken met kleine wijzigingen in het aantal en 
de samenstelling van de respondenten. 
 
In Q2 2018 zijn de contactpersonen bij de diverse overheden ook gevraagd in 
hoeverre het uitstel van de wet tot 1-1-2021 consequenties heeft voor hun 
voorgenomen invoeringstraject. Dat gaf het volgende beeld: 
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Figuur 2.6: In hoeverre leidt het uitstel van de wet tot aanpassing van implementatie 
activiteiten (er waren meerdere antwoorden mogelijk). 
 
Slechts een klein deel van de organisaties neemt gas terug nu de invoeringsdatum 
wat verder weg ligt. Ongeveer 1 op de 20 verhoogt juist de ambities nu er meer tijd 
is voor de implementatie. De meeste organisaties lijken dankbaar gebruik te maken 
van de mogelijkheid de benodigde activiteiten over een wat langere periode te 
spreiden. Het aandeel ‘anders’ in figuur 2.6 omvat vooral organisaties die aangeven 
dat wat hun betreft er weinig tot niets verandert in hun oorspronkelijke aanpak of 
planning. 

2.3 Steeds meer overheden aan de slag met de 
kerninstrumenten 

In de inventarisatie onder betrokken project- en programmamanagers bij de 
verschillende overheden is ook in mei 2018 gevraagd in hoeverre zij bezig zijn met 
de ontwikkeling van de nieuwe kerninstrumenten. Ten eerste is gevraagd of 
organisaties gehoor hebben gegeven aan de aanbevelingen uit de verschillende 
koepels om te beginnen met het vaststellen van een ambitieniveau: 
 

Figuur 2.7: Heeft uw bestuur al een ambitieniveau vastgesteld (in % van totaal)?  
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Ten opzichte van de vorige rapportage is het aantal organisaties met een 
vastgesteld ambitieniveau min of meer gelijk gebleven. Bij de waterschappen is 
echter een grote toename zichtbaar. 

Figuur 2.8: Ambities bij gemeenten met invoering wet in % van totaal aantal gemeenten met 
vastgestelde ambities 
 
Qua inhoud van de ambities valt op dat bij de gemeenten met vastgestelde ambities 
de voornemens om gebruik te maken van lokale afwegingsruimte nog steeds relatief 
weinig worden genoemd. Bij de ambities op de aanpalende beleidsvelden lijken de 
ambities op het vlak van de dienstverleningsverbetering ten opzichte van de vorige 
rapportage te zijn gestegen. De ambities ten aanzien van de fysieke veiligheid 
worden relatief het minst vaak genoemd, ook ten opzichte van de vorige rapportage. 
 
Wat betreft de voortvarendheid waarmee de kerninstrumenten ter hand wordt 
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rapportages. CHW-plannen lijken juist minder populair te worden, vooral bij de 
partijen die er nog niet mee bezig waren4. 

Figuur 2.9: Mate waarin wordt gewerkt aan de kerninstrumenten bij gemeenten 
 
Ongeveer driekwart van de gemeenten heeft aangegeven bezig te zijn met een  
omgevingsvisie (75%) of heeft deze al vastgesteld (9%). Dit is opnieuw een 
aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van een halfjaar eerder toen ca. 66% bezig 
was met een omgevingsvisie. De provincies zijn bijna allemaal bezig met een visie. 
Een kwart heeft de visie zelfs al vast laten stellen en gepubliceerd. 
 
Ongeveer 10,8% van alle gemeenten heeft via de landelijke voorziening voor 
officiële bekendmakingen een vastgestelde omgevingsvisie gepubliceerd voor het 
geheel (7,11%) of een deel (3,68%) van hun oppervlak:  

 
4 Dit is deels te verwachten omdat met het naderen van de invoeringsdatum het alternatief van een omgevingsplan 

steeds aantrekkelijker wordt. Aan de andere kant wordt tegelijkertijd wel gestreefd de CHW te wijzigen om het 
gebruik van het experimenteerartikel (lees het gebruik van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op 
korte termijn aantrekkelijker te maken. 
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Figuur 2.10: Vastgestelde en bekendgemaakte omgevingsvisies gemeenten eind Q2 2018 
 
Op decentrale.regelgeving.overheid.nl hebben vooralsnog alleen de gemeenten 
Houten/Wijk bij Duurstede, Oirschot en Bladel een omgevingsvisie gepubliceerd.  
 
Waterschappen hebben formeel geen plicht om een omgevingsvisie op te stellen. 
Toch heeft inmiddels 75% het voornemen om voor zichzelf een watervisie te 
definiëren om de belangen van water in fysieke leefomgeving ook voor hun 
ketenpartners zoals gemeenten en provincie expliciet te maken. Dit is een 
aanzienlijke toename ten opzichte van de vorige rapportage, toen slechts 20% 
voornemens in die richting had. 
 
De provincies moeten voor de invoeringsdatum van de wet hun kerninstrumenten op 
orde hebben. Medio 2018 hadden drie provincies een vastgestelde omgevingsvisie 
en nog eens vijf een conceptvisie in besluitvorming (zie figuur 2.11). 
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Figuur 2.11: Provinciale omgevingsvisies cf officiëlebekendmakingen.nl per eind Q2 2018 
 
De provincies Drenthe (2017), Gelderland (2017), Groningen (2016), Limburg 
(2014) en Overijssel (2017) hebben op decentale.regelgeving.nl al een 
omgevingsverordening gepubliceerd. Dit is slechts een minimale verandering ten 
opzichte van de vorige halfjaarrapportage.  
 
Interbestuurlijke samenwerking bij opstellen visies en plannen blijft aandachtspunt 
In juni 2018 is de programmamanagers en projectleiders bij de verschillende 
overheden opnieuw gevraagd of zij andere overheden/ketenpartners al betrekken bij 
hun visie en planvorming. 

Figuur 2.12: % overheden dat andere overheden heeft uitgenodigd bij visie- of planvorming 
 
Figuur 2.12 laat zien dat er eerder sprake is van een afname dan van een toename. 
Dit beeld is ook zichtbaar als gekeken wordt in welke mate overheden door hun 
ketenpartners zijn uitgenodigd: 
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Figuur 2.13: % overheden dat is uitgenodigd om bij ketenpartners mee te werken aan visie- of 
planvorming 
 
De GGD’s, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en waterschappen vormen een 
positieve uitzondering. Zij worden nu al relatief veel betrokken bij de visie en 
planvorming van bevoegdgezagorganisaties in hun regio’s. 
 

2.4 Nog steeds toename in plaats van afname in aantallen 
ruimtelijke plannen 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. 
 
In het Programmaplan 2016-2019 van Aan de slag 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 
plannen5.  
 
Ook voor de inwerkingtreding van de wet ligt een afname van het aantal vigerende 
plannen in de lijn der verwachtingen. De nog vast te stellen bestemmingsplannen in 
deze periode zouden een schaalvergrotende en opschonende werking moeten 
hebben waarbij veel kleine plannen worden samengevoegd en postzegelplannen 
worden ingepast. 
 

 
5 De Wro kende tot 1-7-2018 een plicht om ruimtelijke plannen iedere 10-jaar te herzien. Deze plicht is in aanloop 

naar de Omgevingswet per 1-7-2018 opgeschort. Als richtlijn voor een natuurlijke herziening van de plannen 
blijft de 10 jaars-herzieningstermijn ons inziens bruikbaar omdat gemeenten daar bijvoorbeeld jarenlang hun 
budgetten en RO-afdelingen op hebben geënt. 
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Figuren 2.14: Werkelijke (donkergroene stippellijn) en geprognotiseerde afname van 
ruimtelijke plannen met directe doorwerking, op basis van de afloopdatum van deze plannen 
(lichtgroene stippellijn) en de doelstellingen van het programma (oranje stippen). 
 
Sinds de aantallen actueel geldende plannen op ruimtelijkeplannen.nl wordt gevolgd 
is een toename van meer dan 8% in 2017 zichtbaar in plaats van een afname. De 
eerste helft van 2018 nam het aantal met nog eens 7% toe t.o.v. 2017. Het aantal 
gemeentelijke bestemmingsplannen nam in deze periode toe met 6,6%. Het aantal 
inpassingsplannen afkomstig van provincies is in dit halfjaar zelfs gestegen met 
meer dan 23%. 
 
Het aantal indirect werkende plannen die op moeten gaan in ca 400 ‘nieuwe’ 
omgevingsvisies heeft zich sinds de vorige halfjaarrapportage eind 2017 als volgt 
ontwikkeld (stand per 30-06-2018): 
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Type  Gemeente Provincies Rijk 
AMvB   253 (-2%) 
Provinciale 
verordening 

 972 (+9%)  

Reactieve aanwijzing  48  
Regeling   253 (-2%) 
Structuurvisie 524 (+7%) 208 1059 (-2%) 
Totaal aantal 524 1.228 1.565 

Tabel 2.15: Aantallen omgevingsdocumenten met indirecte werking op ruimtelijke plannen 
 
Waterschappen 
Volgens de gegevens op decentrale.regelgeving.overheid.nl gelden de volgende 
aantallen keuren, algemene regels, leggers en wegenverordeningen die deels of 
geheel op moeten gaan in 21 nieuwe waterschapsverordeningen: 
 

 
Tabel 2.16: Aantallen omgevingsdocumenten waterschappen einde Q2 2018 
 
Het aantal Keuren begint bij de waterschappen af te nemen, maar het aantal 
gepubliceerde Algemene regels neemt daarentegen nog steeds toe. 
 

2.5 Voorbereiding invoering digitaal stelsel (DSO) blijft 
aandachtspunt 

In het kader van de nieuwe wet moet het bevoegd gezag documenten en gegevens 
kunnen uitwisselen met het digitale stelsel voor de Omgevingswet (DSO). De 
monitor volgt verschillende aspecten van de digitaliseringsopgave bij het bevoegd 
gezag. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de voorbereidingen op de invoering 
van het digitale stelsel nog steeds relatief beperkt zijn. In de volgende paragrafen 
lichten we dit toe.  

2.5.1 Beperkte toename in organisaties die bezig zijn 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 
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stelsel (DSO). Onder meer is gevraagd of de organisatie een plan heeft opgesteld 
waarin is doordacht wat wanneer moet gebeuren. 

Figuur 2.17: Mate waarin het bevoegd gezag bezig is met het plannen van hun 
digitaliseringsopgave in het kader van de aansluiting op het DSO 
 
Sinds de uitvraag in april 2017 is er bij de gemeenten telkens een kleine toename te 
zien van het aantal organisaties dat een concreet plan van aanpak heeft vastgesteld 
voor hun digitaliseringsopgave m.b.t. de aansluiting op het digitaal stelsel. Bij de 
provincies en de rijksinstanties lijkt er een teruggang te zijn. Dit kan liggen aan 
verschillen in de samenstelling van de respons in de opeenvolgende rondes6. De 
GGD’s zijn nog het minst bezig met de voorbereidingen op de digitaliseringsopgave. 
 
Met uitzondering van de rijksinstanties is er bij een toenemend aantal overheden 
inmiddels budget gereserveerd voor de invoering van het DSO. 

 
6 Niet alle rijkspartijen hebben een expliciete digitaliseringsopgave met betrekking tot het aansluiten op het DSO. 

Degenen die dat wel hebben werken aan impactanalyses, waarbij gestuurd wordt op een afronding voor eind 
2018. 
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Figuur 2.18: Mate waarin overheden voor 2018 budget hebben gereserveerd voor de invoering 
van het DSO 
 

2.5.2 Voorbereidingen op het digitaal stelsel nemen geleidelijk toe  
 
In mei 2018 zijn de programmamanagers en projectleiders bij de verschillende 
overheidsorganisaties net als in november 2017 gevraagd nader aan te geven hoe 
en waarmee zij de voorbereidingen op het DSO ter hand nemen. Zie figuur 2.17 
voor de antwoorden van de respondenten bij de gemeenten: 
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Figuur 2.19: Wijze waarop gemeenten bezig zijn met de voorbereidingen op hun 
digitaliseringsopgave in het kader van de aansluiting op het DSO (alleen antwoordcategorieën 
al gedaan) 
 
Op de meeste onderwerpen neemt het percentage gemeenten toe dat concrete 
stappen heeft gezet. Een vergelijkbaar beeld is te zien bij de provincies en 
waterschappen. Bij de provincies valt op dat een aantal van hen afziet van het via 
digitale kaarten ontsluiten van toepasbare regels.  

2.5.3 Gebruik van landelijke voorziening voor officiële bekendmakingen 
In de 1e helft van 2018 is een analyse uitgevoerd op het gebruik van de landelijke 
voorziening voor officiële bekendmakingen. Overheden hebben de plicht om 
binnengekomen omgevingsvergunningaanvragen en genomen besluiten daarop te 
publiceren. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de landelijke voorziening voor 
officiële bekendmakingen www.officiëlebekendmakingen.nl. In welke mate dat nu al 
gedaan wordt zegt iets over de veranderopgave ten aanzien van het toekomstig 
gebruik van het DSO.  
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Figuur 2.20: % gemeenten opgedeeld naar hoeveelheid OLO-aanvragen dat wordt 
gepubliceerd via officiëlebekendmakingen.nl (Goed = alle via OLO ingediende aanvragen wordt 
via landelijke voorziening gepubliceerd. Geen= geen enkele via OLO ingediende aanvraag 
wordt via landelijke voorziening gepubliceerd). 
 
Figuur 2.20 laat zien dat slechts ca 43% (=36%+7%) van de gemeenten redelijk 
gedisciplineerd alle binnengekomen omgevingsvergunningaanvragen ook via de 
landelijke voorziening voor officiële bekendmakingen publiceren. De rest maakt er 
nog geen of slechts willekeurig gebruik van. 
 

2.6 Capaciteit, kosten en financiering grootste uitdaging in deze 
fase invoering 

Aan de betrokken project- en programmamanagers bij het bevoegd gezag is deze 
ronde opnieuw gevraagd wat in de huidige fase van de invoering de grootste 
uitdagingen en/of knelpunten zijn.  
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Figuur 2.21: Meest genoemde knelpunten en uitdagingen in de huidige fase van invoering. 
 
Uit de antwoorden komt naar voren dat zorgen over capaciteit, kosten en 
financiering in deze fase van de uitvoering meer dan 1/3e van alle projectleiders en 
programmamanagers bij gemeenten, provincies, rijksinstanties en waterschappen 
bezig houdt (38%), stipt gevolgd door de noodzaak op precies te weten hoe de 
nieuwe regels er uit gaan zien (37%). De zorgen over de voorbereidingen op het 
werken met het digitale stelsel (DSO) zijn ten opzichte van de vorige rapportages 
iets afgenomen, maar nemen nog steeds een prominente plaats in. Ook opvallend is 
de toename van het aantal keren dat zorgen worden geuit over het beperkte 
urgentiebesef en gebrek aan draagvlak in de eigen organisatie (19%). Terwijl 
interbestuurlijke samenwerking in deze fase steeds meer als een uitdaging wordt 
gezien, lijkt men zich tegelijkertijd steeds minder zorgen te maken over de voor de 
implementatie benodigde cultuuromslag. 
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3 Voortgang verbeterdoelen Omgevingswet  

De derde vraag die centraal staat in de monitoring is de voortgang 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 

 
 
Conclusie voortgang verbeterdoelen Omgevingswet: Nulmetingen bieden 
steeds meer zicht op het verbeterpotentieel dat met de invoering kan 
worden bereikt 
 

 
In de monitor is inmiddels een basis gelegd voor meten van het succes van de wet. 
Hiervoor is per verbeterdoel een aantal verwachtingen geformuleerd. Op basis van 
deze verwachtingen is de monitor bezig om de huidige situatie in kaart te brengen: 
de 0-situatie. Deze 0-metingen kunnen later als referentiepunten gebruikt worden 
om uitspraken te doen over de mate waarin de doelen van de wet worden 
gerealiseerd. Voor zover in het afgelopen halfjaar nieuwe uitkomsten van 
nulmetingen beschikbaar zijn gekomen, zijn de resultaten hieronder opgenomen. 
Voor de stand van in 2017 bekend geworden resultaten van nulmetingen verwijzen 
wij naar de halfjaarrapportage over het tweede halfjaar van 2017. 

3.1 Referentiepunten verbeterdoel 1: vergroten inzichtelijkheid, 
voorspelbaarheid en gebruiksgemak 

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 
Hiervoor is nog geen geschikte nulmeting uitgevoerd. 

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: 
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- de 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. 

 
Aan de hand van de gegevens van omgevingsvergunning- en 
watervergunningaanvragen die via het Omgevingsloket Online (OLO) worden 
ingediend is een eerste inschatting gemaakt van het potentieel aan aanvragen waar 
lokale afwegingsruimte op van invloed kan gaan zijn. 

 

 
Figuur 3.1: meest aangevraagde werkzaamheden in vergunningaanvragen in OLO 
 
De categorieën werkzaamheden waarvoor gemeenten in hun omgevingsplannen de 
vergunningplicht kunnen reguleren behoren tot de meest voorkomende. Het gaat 
dan om bouwwerken die op de kruimellijst staan (zoals veel van de bijbehorende en 
overige bouwwerken), in de APV of andere lokale verordeningen (zoals kappen) en 
zaken die nu nog vooral vanuit esthetisch oogpunt vergunningplichtig zijn zoals 
dakkapellen. Ongeveer 10% van de via het OLO aangevraagde 
omgevingsvergunningen bevatten een aanvraag voor ‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’ oftewel een aanvraag voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. Omdat aanvragers vaak niet weten of ze met hun initiatief 
afwijken van het bestemmingsplan, wordt het werkelijke aantal aanvragen met 
bestemmingsplan afwijkingen aanzienlijk hoger ingeschat (rond ca 30 á 40%). Er 
lopen momenteel nadere nulmetingsonderzoeken om meer zicht te krijgen op de 
vraag in hoeverre gemeenten ambtshalve de aanvraag moeten uitbreiden met een 
aanvraag voor de activiteit handelen in strijd met regels RO.  
 

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

 
Uit analyse van de in 2017 ingediende omgevingsvergunningaanvragen op het OLO 
blijkt dat ca 14,1% van de aanvragen een combinatie van meerdere vergunning 
plichtige activiteiten omvatte. In bijna 80% was sprake van een combinatie van een 
bouwactiviteit met een andere activiteit. In ca 24% van de combinaties was spraken 
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van een combinatie met de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening’. 
 

 
Figuur 3.2: Meest voorkomende combinaties van aangevraagd werkzaamheden in één 
aanvraag 
 

- het hergebruik van bij aanvraag benodigde locatie-onderzoeken 
 
Medio 2018 waren er nog geen representatieve monitorgegevens beschikbaar over 
het aantal bij vergunningaanvragen opgevraagde locatie-onderzoeken. 
 

- de afname van indieningsvereisten bij aanvragen 
 
Medio 2018 waren er nog geen representatieve monitorgegevens beschikbaar over 
de hoeveelheden indieningsvereisten. Wel is een analyse gedaan op de mate waarin 
aanvragen niet in behandeling kunnen worden genomen omdat de aanvrager niet 
tijdig in staat was om de aanvraag te completeren (i.c. percentage niet-
ontvankelijke aanvragen). Dat was eind 2017 gemiddeld ca 1,9%. 
 

- de beleving van initiatiefnemers over het gemak van het indienen van 
aanvragen. 

 
In de halfjaarrapportage over de 2e helft van 2017 is uitgebreid stilgestaan bij de 
beleving van initiatiefnemers. Voor de waardering van de huidige beleving verwijzen 
wij naar deze vorige rapportage. 

3.1.3 Afname van het aantal niet ontvankelijk verklaarde, teruggetrokken en geweigerde 
initiatieven 
Eind 2017 is op basis van de gepubliceerde vergunningaanvraagbeschikkingen7 op 
de gemeenschappelijke voorziening voor officiële bekendmakingen (GVOP) is een 
inschatting gemaakt van de huidige kansen dat een omgevingsvergunningaanvraag 
ook vergund wordt. In de vorige halfjaarrapportage is uitgebreid ingegaan op de 
 
7 Ten tijde van de meting was ongeveer één derde van de overheden relatief consequent in het publiceren van hun 

omgevingsrecht gerelateerde bekendmakingen en beschikkingen via de landelijke voorziening GVOP.  
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uitkomsten van deze nulmeting. Ongeveer 9,8% van de aanvragen leidt momenteel 
niet tot een bevredigend resultaat voor de initiatiefnemers, waarbij opvalt dat 
momenteel 1,6% van de aanvragen niet leidt tot een vergunningbeschikking omdat 
het initiatief vergunningvrij is. Via steekproefgewijze analyses van de registraties 
van vergunningaanvragen en hun afhandeling in de vergunningsystemen van 
gemeenten en omgevingsdiensten proberen we de komende periode de eerdere 
uitkomsten te toetsen en zo nodig aan te scherpen.  

3.1.4 Afname van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van 
vergunningaanvragen 
De nulmeting op de jurisprudentie start naar verwachting in de 2e helft van 2018. 
Vooralsnog beschikken we nog niet over representatieve gegevens over aantallen 
bezwaar en beroepsprocedures in verhouding tot de aantallen vergunningaanvragen. 
 
In de vorige halfjaarrapportage is uitgebreid stilgestaan bij de beleving van derden-
belanghebbenden bij bezwaar- en beroepsprocedures rondom initiatieven in de 
fysieke leefomgeving 
 

3.1.5 Afname van het aantal klachten en handhavingsverzoeken bij bevoegd gezag 
Representatieve gegevens over het huidige aantal klachten en 
handhavingsverzoeken waren medio 2018 nog niet beschikbaar. 

3.2 Referentiepunten verbeterdoel 2: Samenhangende 
benadering 

De volgende verwachtingen zijn geformuleerd om het verbeterdoel ‘Samenhangende 
benadering’ meetbaar te maken. 
 

 

3.2.1 De kerninstrumenten zullen in kwaliteit en integraliteit toenemen  
Het voorgenomen onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van nieuwe visies en 
plannen is nog niet gestart. 

3.2.2 Belanghebbenden worden met participatie-initiatieven intensiever betrokken 
Het voorgenomen onderzoek naar de kwaliteit van nieuwe visies en plannen en de 
motivering die daarin is opgenomen over de wijze en mate van participatie is nog 
niet gestart. 
 
In de 2e helft van 2018 is wel begonnen met het vormen van een landelijk beeld 
rondom de vraag in hoeverre het gedachtengoed achter de Omgevingswet ook 
beklijft bij de mensen die de wet moeten uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van 
een lijst met stellingen die aan medewerkers van overheidsorganisaties worden 
voorgelegd in het kader van een cultuurmonitor. Een van de stellingen gaat over de 
vraag in hoeverre medewerkers vinden dat hun organisatie de belangen van derden 
goed en tijdig weten te betrekken bij de besluitvorming over initiatieven om de 
leefomgeving te veranderen.  
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De eerste responses zijn momenteel vooral van mensen die actief met de invoering 
van de Omgevingswet bezig zijn en met de cultuurmonitor hebben kennis gemaakt 
in slagsessies en andere met behulp van het programma Aan de slag 
georganiseerde bijeenkomsten. Zij vinden over het algemeen dat hun organisatie 
nog niet goed bezig is met het betrekken van derden en dat in de gewenste situatie 
die aanzienlijk beter zou moeten kunnen. Zie voor een overzicht van de voorlopige 
stand van het landelijk beeld met betrekking tot de cultuuromslag de bijlage A. 

3.3 Referentiepunten verbeterdoel 3: vergroten bestuuurlijke 
afwegingsruimte 

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). In 2017 werd via het OLO in totaal meer dan 12.000 
keer een vergunning aangevraagd voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels 
RO’.  
 
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. 
 
In de cultuurmonitor is aan medewerkers van overheidsorganisaties gevraag in 
hoeverre ze het nu eens zijn met de stellingen ‘Ons bestuur geeft veel ruimte aan 
initiatieven van derden’ en ‘Voor initiatieven vanuit de samenleving is volop ruimte 
binnen onze organisatie’. De eerste responses die bijdragen aan het landelijk beeld 
(zie ook paragraaf 3.2.2) laten zien dat medewerkers van overheidsorganisaties 
maar heel beperkt vinden dat initiatieven veel ruimte krijgen. Men vindt ook dat in 
de gewenste situatie hiervoor aanzienlijk meer ruimte zou kunnen zijn, al is er een 
limiet aan hoeveel ruimte initiatieven zouden mogen krijgen. 

3.3.2 Overheden maken meer gebruik van globaal bestemmen en uitnodigingsplanologie 
 
In het afgelopen halfjaar zijn geen extra monitorresultaten bekend geworden die 
meer licht werpen op deze hypothese, dan al in de vorige halfjaarrapportage is 
opgenomen. 

3.3.3 Overheden zetten vaker flexibiliteitsinstrumenten in op een locatie of voor een 
functie 
Bij navraag onder de projectleiders en programmamanagers invoering 
Omgevingswet in mei 2018 komt naar voren dat de overheden die al ambities ten 
aanzien van de invoering van de wet hadden geformuleerd, de ambities omtrent het 
gebruik van lokale afwegingsruimte voor het versoepelen van normen nog steeds 
beperkt zijn. Slechts 44% van de gemeenten heeft bescheiden of grote ambities op 



 
Halfjaarrapportage 1e helft 2018 Monitor Invoering Omgevingswet 

 

Pagina 36 van 38  
 

dit vlak. 2% geeft aan expliciet geen ambities te hebben. De rest weet het nog niet. 
De ambities om de lokale afwegingsruimte in te zetten om normen aan te scherpen 
liggen nog lager. Slechts 34% geeft aan daaromtrent al ambities te hebben 
geformuleerd, terwijl 6% heeft aangegeven expliciet geen ambities op dit vlak te 
hebben. Ongeveer 56% heeft bescheiden of grote ambities om maatwerkregels toe 
te passen. 2% heeft die ambities expliciet niet. Dit is op beide punten een marginale 
afname ten opzichte van de uitvraag in november 2017. 
 
Over het nader meetbaar maken van deze doelstelling wordt de komende periode 
nog nagedacht. 

3.4 Referentiepunten verbeterdoel 4: Verbeteren en versnellen 
van de besluitvorming 

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 
Representatieve gegevens over de huidige doorlooptijden van 
planvormingsprocessen waren begin 2018 nog niet beschikbaar. 
 
In de cultuurmonitor is de stelling opgenomen ‘Besluitvorming verloopt soepeler 
onder de Omgevingswet’. De respons op deze stelling tot nu toe (zie ook paragraaf 
3.2.2) laat zien dat medewerkers van overheidsorganisaties momenteel nog niet 
breed het idee hebben dat besluitvorming soepel verloopt. Opvallend is echter dat 
hun verwachtingen over de gewenste situatie wel beter zijn, maar ook relatief laag 
zijn ten opzichte van de verwachtingen over andere aspecten van de Omgevingswet. 

3.4.2 Overheden ervaren een toename van de kwaliteit van het besluitvormingsproces en 
de besluiten 
In de 1e helft van 2018 zijn geen extra monitoringgegevens beschikbaar gekomen 
die informatie toevoegen aan hetgeen op dit onderwerp al is gerapporteerd in de 
halfjaarrapportage over de 2e helft van 2017. 

3.4.3 De doorlooptijd van vergunningaanvragen neemt af 
Er is medio 2018 nog geen representatieve meting van de huidige doorlooptijden 
van de behandeling van vergunningaanvragen beschikbaar. 

3.4.4 Overheden maken minder gebruik van de mogelijkheid tot uitstel 
Representatieve gegevens over het huidige gebruik van de mogelijkheid tot uitstel 
waren medio 2018 nog niet beschikbaar. 
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4 Bijlage A: Eerste uitkomsten Landelijk beeld cultuurmonitor 

In de eerste helft van 2018 is begonnen met de uitrol van een cultuurmonitor met 
het doel een landelijk beeld te construeren over hoe medewerkers van 
overheidsorganisaties de met de Omgevingswet beoogde cultuuromslag ervaren. De 
monitor laat medewerkers aangeven in hoeverre ze het eens zijn met een serie 
stelling over hoe hun organisatie en hoe zij zelf bezig zijn met de Omgevingswet. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de huidige en de gewenste situatie. Men 
kan scoren op een schaal van 1 (geheel mee oneens) tot 5 (geheel mee eens). Ligt 
een score onder de 3 dan is men het er overwegend mee oneens, boven de 3 is men 
het overwegend eens met de stelling. De eerste respons is afkomstig van mensen 
van verschillende overheidsorganisaties die mee hebben gedaan aan workshops 
over de cultuurmonitor bij slagsessie van het programma Aan de slag in Utrecht en 
Zwolle en een bijeenkomst voor programmamanagers/projectleiders bij de 
Veiligheidsregio’s. De eerste indrukken dienen dan ook vooral geïnterpreteerd te 
worden vanuit de veronderstelling dat de respondenten meer dan normaal interesse 
hebben in de invoering van de Omgevingswet en er ook al meer over weten. 
 

 
Figuur A.1: Scores op stellingen cultuurmonitor over organisatie 
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Figuur A.2: Scores op stellingen cultuurmonitor over medewerkers zelf 
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