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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. De overheden verlaten de fase van bewustwording en maken de omslag 
naar doen. Dit sluit aan bij de volgende programmafase van verdieping en 
verbreding. 

B. In deze verdiepingsfase van invoering van de Omgevingswet bestaat onder 
betrokkenen een toenemende behoefte aan kennis en expertise van wet en 
kerninstrumenten. 

C. De betrokkenen bij de overheden geven aan dat het uitstel van het 
inwerking treden van de wet en de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 
leiden tot een verlies van (bestuurlijke) aandacht voor de veranderopgave. 

D. Overheden werken steeds intensiever met elkaar samen bij de ontwikkeling 
van de kerninstrumenten. 

E. Bij overheden bestaat niet altijd een helder beeld van de faciliteiten die het 
digitaal stelsel Omgevingswet gaat bieden. 

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

A. Voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet en aan de 
Veranderopgaven: Ontwikkel een ondersteuningsaanbod passend bij de 
nieuwe fase van verdiepen en verbreden. Zet daarbij nog nadrukkelijker in 
op activiteiten zoals praktijkproeven, een integrale roadmap voor de 
implementatie en maatwerkaanbod in bijeenkomsten, toegespitst op de 
behoeften van specifieke doelgroepen in deze verdiepingsfase. 
 

B. Voor de directie Eenvoudig Beter en het programma Aan de slag met de 
Omgevingswet: Organiseer het breder beschikbaar stellen van kennis en 
expertise van wet en kerninstrumenten. Op dit moment is deze 
diepgaandere kennis zeer schaars en met name aanwezig binnen de directie 
Eenvoudig Beter. Het programma dient deze kennis te benutten en te 
verspreiden in het land. 
 

C. Voor het Ministerie van BZK, de Veranderopgaven en het programma Aan de 
slag met de Omgevingswet: Intensiveer de communicatie over nut en 
urgentie van tijdige voorbereiding. Faciliteer bestuurders om lokaal 
momentum weer op te pakken. 
 

D. Voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet: Zorg voor goede 
interbestuurlijke samenwerking op de ontwikkeling van de 
kerninstrumenten. 

 
E. Voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet en aan de 

Veranderopgaven: Intensiveer de communicatie over het digitaal stelsel, de 
samenhang van de verschillende faciliteiten en de stappen die overheden 
kunnen nemen in voorbereiding op de aansluiting. 
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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. 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 weten we met elkaar de 
beleidsdoelen van de stelselherziening te realiseren? 

 
Deze halfjaarlijkse monitorrapportage beschrijft de stand van zaken op deze drie 
hoofdvragen per eind 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.    
 
 
Uit de monitorgegevens kan worden geconcludeerd dat zowel het 
programma als de overheden geleidelijk vooruitgang boeken, maar dat 
specifieke ontwikkelingen meer aandacht behoeven. 
 

 
De monitorrapportage is in eerste instantie bedoeld voor het opdrachtgevend 
beraad, 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 hypthesen die zijn gesteld over de gebieden waarop het 
succes van de wet zichtbaar kan worden gemaakt.  

 
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 www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/feiten_en_cijfers.   

 
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: het programma is steeds beter in 
staat om aan de vraag van de doelgroepen te kunnen voldoen, maar er is 
nog verbeterpotentieel. 
 

 
Deze conclusie lichten wij in de volgende paragrafen toe.  

1.1 Tevredenheid aangeboden activiteiten is licht toegenomen 
Sinds begin 2017 worden alle deelnemers aan de door het deelprogramma 
Invoeringsondersteuning (IVO) georganiseerde activiteiten gevraagd hoe ze de 
inhoud en de interactie van de bezochte activiteit hebben gewaardeerd. 
 
De gemiddelde waardering van de bijeenkomsten van het programma in de 2e helft 
van 2017 was het rapportcijfer 7,24 voor de inhoud en 7,17 voor de vorm. Van de 
deelnemers vond 84% de opgedane kennis goed toepasbaar. Per bijeenkomst zou 
gemiddeld 82% van de deelnemers de bijeenkomst ook aanbevelen aan collega’s.  
 

 
Figuur 1.1: Gemiddelde waardering bijeenkomsten programma Aan de slag met de 
Omgevingswet 1e en 2e helft 2017. 
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Ten opzichte van de 1e helft van 2017 is bij alle soorten bijeenkomsten en zowel op 
inhoud als vorm een lichte toename van de waardering zichtbaar. 
 
Tevredenheid over website programma is redelijk tot goed 
Er is eind 2017 bij een groep deelnemers aan een ateliersessie en 
kwartaaldemonstratie DSO gevraagd naar hun ervaringen met de website van het 
programma2: 96% kende de website en 60% had de site meer dan drie keer 
bezocht. Slechts 6% gaf aan op de site niet te kunnen vinden wat ze zochten. 
Ongeveer een derde vond slechts deels wat ze zochten. Het gemiddelde rapportcijfer 
dat men gaf voor overzichtelijkheid, uiterlijk, inhoud en gebruiksgemak lag rond de 
7,2. 

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 de vraag of het programma alle beoogde overheidsorganisaties weet 
te bereiken.  
 
In totaal zijn van 1 juli tot 31 december 2017 2370 mensen op in totaal 19 door het 
deelprogramma IVO georganiseerde en gemonitorde bijeenkomsten/activiteiten 
geweest, zoals kennis-, praktijk- en netwerkdagen, roadshows, summerschool en 
slagsessies. De schakeldag alleen was al goed voor 57% van het aantal deelnemers 
dat de 2e helft is bereikt. Ter vergelijking, in de eerste helft wist het programma 985 
mensen naar 11 door het deelprogramma IVO georganiseerde en gemonitorde 
bijeenkomsten te trekken.  
 
Over het gehele jaar 2017 zijn er 31 door IVO georganiseerde bijeenkomsten in de 
monitor meegenomen. Dit gaf het volgende beeld van het landelijke bereik onder 
gemeenten: 
 

 
Figuur 1.2: Bereik door IVO georganiseerde bijeenkomsten onder overheidsorganisaties 2017. 

 
2 Rapportage publieksonderzoek Aandeslagmetdeomgevingswet.nl – ateliersessie 18 december 2017, d.d. 25-1-2018 

v1.1 Bureau de Uitkomst| Dennis Beckers, uitgevoerd in opdracht van IVO. 



 
Halfjaarrapportage 2e helft 2017 Monitor Invoering Omgevingswet 

 

 Pagina 11 van 33 
 

Figuur 1.2 laat zien dat er 61 gemeenten (ca 16%) aan geen van de 41 gemonitorde 
activiteiten hebben meegedaan. Vooral in de noordelijke provincies lijkt de 
aansluiting van gemeenten op de activiteiten van het programma nog beperkt. 
Opvallend is dat het overgrote deel van de gemeenten die niet hebben 
geparticipeerd (rood gekleurd) wel een bij het programma bekende 
projectleider/contactpersoon Omgevingswet hebben. Het overgrote deel van deze 
groep gemeenten had een omvang onder de 50.000 inwoners. 
 
Er zijn in 2017 wel meer bijeenkomsten geweest, onder andere georganiseerd door 
de afzonderlijke veranderopgaven, waaraan het programma een bijdrage heeft 
geleverd3. 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. 
 
Aanwezigheid bij programma bekende contactpersonen is beperkt 
Er is ook een analyse gedaan in hoeverre de bij het programma bekende 
contactpersonen bij de verschillende overheidsorganisaties - de veronderstelde 
trekkers van de veranderopgaven m.b.t. de invoering van de Omgevingswet bij hun 
organisatie - bij de programma-activiteiten betrokken zijn geweest. Hieruit komt 
naar voren dat deze mensen zelf relatief weinig op bijeenkomsten aanwezig zijn. 
Van de contactpersonen bij de gemeenten is circa 37% in 2017 bij één of meer van 
de gemonitorde bijeenkomst geweest. Van de gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (ambtelijke fusies en potentiële herindelingen) is 35% 
van de contactpersonen in 2017 bij één of meer bijeenkomsten geweest en van de 
waterschappen heeft 38% deelgenomen. Trekkers bij de provincies en de 
rijksinstanties zijn relatief nog het meest betrokken. Bij de provincies is 58% van de 
contactpersonen in 2017 op programmabijeenkomsten gesignaleerd. Bij het Rijk was 
dat 57%.  
 
Een verklaring voor de lage opkomst onder contactpersonen bij gemeenten kan 
liggen in het feit dat 52% van de gemeenten in 2017 van contactpersoon is 
gewisseld. Bij de samenwerkingsverbanden was dat 31% en bij het Rijk 38%. Onder 
provincies en waterschappen waren er in 2017 geen mutaties in de 
contactpersonen. 

 
1.3 Bereik activiteiten bij functiegroepen kan beter 

 
In tegenstelling tot het vorige halfjaar kon per soort sessie minder goed worden 
vastgesteld in hoeverre de doelgroep van een activiteit ook bij de activiteit aanwezig 
was. Wel kan worden geconcludeerd, dat verhoudingsgewijs minder mensen van het 
programma zelf bij de activiteiten aanwezig waren (gemiddeld 9%). 
 

 
3 Totaal hebben er in Q1 t/m Q4 130 bijeenkomsten plaatsgevonden waarvan 39 georganiseerd door het 

deelprogramma IVO. Aan 41 bijeenkomsten heeft het programma deelgenomen en 50 georganiseerd door derden 
waarbij soms iemand van het programma aanwezig was. 
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Figuur 1.3: Bereik functiegroep, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal deelnemers 
aan programma-activiteiten heel 2017. 
 
Voor de beide aan het digitaal stelsel gerelateerde activiteiten was het bereik onder 
deelnemers met een rol in de informatievoorziening en ICT bijvoorbeeld minder dan 
een kwart (i.c. 23% voor de Ateliersessie UIVO en 21% voor de kwartaaldemo 
DSO). Omdat er de tweede helft van 2017 vanuit het programma geen specifieke 
activiteiten voor bestuurders waren is deze doelgroep met slechts 1,3% relatief 
ondervertegenwoordigd onder de bereikte functies (ter vergelijking in de 1e helft van 
2017 was dat nog 16%).  

1.4 Betrokkenen hebben behoefte aan duidelijkheid over wat zij moeten doen 
In november 2017 is onder alle betrokken project- en programmamanagers bij 
gemeenten, provincies, waterschappen en rijksinstanties geïnventariseerd op welke 
onderwerpen zij ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet zouden willen 
krijgen. Daar kwam het volgende overzicht uit: 
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Figuur 1.4: Ondersteuningsbehoefte bij implementatie Omgevingswet. 
 
Net als een half jaar eerder bestaat in de huidige fase van de invoering van de 
Omgevingswet vooral behoefte aan inzicht in wat gedaan moet worden en 
voorbeelden van hoe daar invulling aan kan worden gegeven. De behoefte aan 
concrete voorbeelden en best practises is daarnaast gestegen van 19% in Q2 naar 
24% in Q4. Dat deverschillende overheden verder zijn in hun bewustwording is te 
zien aan de toenemende behoefte aan veranderkundige ondersteuning (van 15,4% 
naar 24%) en gerichte kennisoverdracht en opleidingen (van 7% naar 17%). De 
behoefte aan financiële/capacitaire ondersteuning is mogelijk mede door het uitstel 
van de wet licht afgenomen (van 9 naar 6%). De behoefte aan ondersteuning bij 
regionale samenwerking is nog steeds klein en gelijk gebleven op ca 5%.  
 
Ongeveer 4% van de respondenten noemt expliciet de organisatie van 
Omgevingswet-events en –bijeenkomsten als ondersteuningsbehoefte. 
 
Uit een verkenning door het Instituut voor de Fysieke Veiligheid (IFV) van de 
behoeften onder veiligheidsregio’s uit juni 2017 kwam een vergelijkbaar beeld naar 
voren. Daarin werd onderscheid gemaakt naar behoeften op nationaal en regionaal 
niveau4: 
 

 
 
4 Rapport Omgevingswetgeving: Verkenning stand van zaken en behoeftes in de veiligheidsregio’s, projectresultaat 

fase 1, juni 2017, Instituut voor Fysieke Veiligheid. 
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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: Vorderingen zijn zichtbaar al laat 
uitstel van de wet zijn invloed gelden. 
 

 
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 
Omgevingswet5. 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’.6 
 
In november 2017 zijn alle betrokken project- en programmamanagers bij het 
bevoegd gezag opnieuw gevraagd aan te geven 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 circa 40% van de betrokken 
overheden een organisatiebreed invoeringsprogramma heeft opgezet, 38% daar nog 
mee bezig is en 14% daar plannen toe heeft. Circa 7% is nog niet bezig met het 
organiseren van de implementatie. Het percentage opgestelde plannen is daarmee 
licht toegenomen ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage. Het totale 
percentage overheden dat bezig is met de organisatie vertoont echter een lichte 
teruggang (van 96% naar 93%). Dit kan zowel te maken hebben met de toename 
van het aantal deelnemers aan de inventarisatie als met het uitstel van de wet. 
Vergelijkbare percentages gelden voor de mate waarin het bevoegd gezag bezig is 
met een planning voor de invoering.  
 
De oorspronkelijke doelstelling om te zorgen dat in 2017 ieder bevoegd gezag een 
invoeringsplan heeft, lijkt daarmee niet volledig gehaald. Mede omdat het van 
kracht worden van de wet sinds de vorige rapportage met anderhalf jaar is 
uitgesteld, en het overgrote deel wel al bezig is met de voorbereidingen, hoeft dit 
nog niet als zorgwekkend te worden opgevat. Een nadere analyse van de groep 
achterblijvers kan desalniettemin wenselijk zijn.   

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

aan-de-slag/routeplanner/.  
6 Beslisnotitie OGB: Concrete doelen in doelenboom, d.d. 15-2-2017. 
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Figuur 2.1: Mate waarin het bevoegd gezag bezig is met de invoering van de Omgevingswet.  
 
Op het terrein van de mogelijke activiteiten in hun invoeringsprogramma (oppakken 
van pilots, werkprocessen, functieprofielen, medewerkerscommunicatie e.a. is over 
de gehele linie een lichte progressie van enkele procenten waar te nemen.   
 

2.2 Vertrouwen in tijdige implementatie is licht toegenomen 
Sinds de vorige halfjaarrapportage is de invoeringsdatum van de Omgevingswet 
verschoven van medio 2019 naar 1-1-2021. Kort 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 voortvarende invoering is 
ten opzichte van de uitvraag in april 2017 licht toegenomen.  
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Figuur 2.2: Vertrouwen in een tijdige afronding van de voorbereidingen op de Omgevingswet. 

2.3 Nog niet iedereen aan de slag met kerninstrumenten 
In het Opdrachtgevend Beraad zijn begin 2017 doelen afgesproken voor de 
oplevering van de belangrijkste kerninstrumenten7. Deze doelen zijn nog niet 
formeel bijgesteld sinds het uitstellen van de invoeringsdatum van de wet met 
anderhalf jaar. Een deel van de doelen zal naar verwachting echter niet veel 
veranderen:  

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

2. 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%, 

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

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

5. 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 ook in november 2017 gevraagd in hoeverre zij bezig zijn met de 
ontwikkeling van de nieuwe kerninstrumenten.  
 
Ongeveer 31% van de organisaties heeft inmiddels een ambitieniveau vastgesteld 
over wat men met de invoering wil bereiken. Meer dan driekwart daarvan koppelt 
hieraan ambities op het vlak van duurzaamheid, energietransitie en 
klimaatadaptatie. Twee derde geeft aan de invoering van de wet onder andere te 
willen gebruiken voor het realiseren van ambities op het vlak van 
uitnodigingsplanologie en deregulering. Opvallend is de beperkte animo om de 
lokale afwegingsruimte te gaan gebruiken voor het aanscherpen (33%) of 
versoepelen (47%) van normen uit de bruidsschat8. Ook gezondheidsdoelen en 

 
7 Beslisnotitie OGB: Concrete doelen doelenboom, d.d.15-2-2017. 
8 I.c. de landelijke regels die vanaf het van kracht worden van de wet van rechtswege onderdeel worden van 

het omgevingsplan en daardoor aangepast kunnen worden door gemeenten. 
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veiligheidsdoelen zijn nog relatief weinig genoemd in de vastgestelde 
ambitieniveaus. 
 
Medio 2017 heeft het Instituut voor de Fysieke Veiligheid onder de 25 
veiligheidsregio’s een vergelijkbaar inventarisatie-onderzoek uitgevoerd9. Ongeveer 
36% van de veiligheidsregio’s had toen al een visie of ambitie geformuleerd ten 
aanzien van de invoering van de wet. 
 

Figuur 2.3: Mate waarin wordt gewerkt aan omgevingsvisie uitgesplitst per bestuurslaag.  
 
Ongeveer 2/3e van de gemeenten heeft aangegeven bezig te zijn met een 
omgevingsvisie (57%) of heeft deze al vastgesteld (10%). Dit is een aanzienlijke 
vooruitgang ten opzicht van een halfjaar eerder toen pas 25% 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. 
 
Waterschappen hebben formeel geen plicht om een omgevingsvisie op te stellen. 
Toch heeft circa 20% het voornemen om dit middel te gebruiken om de belangen 
van water in de ruimtelijke inrichting expliciet te maken.   
 
De stand van de voorbereidingen op omgevingsplannen, omgevingsverordeningen 
en waterschapsverordeningen was als volgt: 

 
9 Rapport ‘Omgevingswetgeving: Verkenning van de stand van zaken en behoeftes in de veiligheidsregio’s, 

projectresultaat fase 1’, Instituut voor Fysieke Veiligheid, juni 2017 
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Figuur 2.4: Mate waarin wordt gewerkt aan omgevingsplan of verordening uitgesplitst per 
bestuurslaag. 
 
Ongeveer 32% van de gemeenten heeft de ontwikkeling van een omgevingsplan in 
voorbereiding of in uitvoering. Dit is boven verwachting voor de fase waarin 
gemeenten zich bevinden en een bescheiden toename ten opzichte van het vorige 
halfjaar toen nog 25% aangaf te werken aan een omgevingsplan. Het halen van de 
eerder gestelde doelen voor gemeenten (doelen 2 en 5) lijkt daarmee goed 
haalbaar. 
 
Bij de provincies geeft 71% aan concreet bezig te zijn met een 
omgevingsverordening en is nog eens 14% bezig met de voorbereidingen. 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 82% inmiddels aan een nieuwe 
waterschapsverordening. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van april 
2017. Opvallend is ook dat 22% van de waterschappen ook het opstellen van een 
omgevingsvisie ter hand heeft genomen alhoewel zij daartoe geen wettelijke plicht 
hebben. Het percentage waterschappen dat met een visie bezig is, is het afgelopen 
halfjaar echter niet gestegen. 
 
Op decentrale.regelingen.overheid.nl hebben vooralsnog alleen de gemeenten 
Houten/Wijk bij Duurstede en Bladel een omgevingsvisie gepubliceerd. De provincies 
Drenthe (2017), Gelderland (2017), Groningen (2016), Limburg (2014) en 
Overijssel (2017) hebben op deze website al een omgevingsverordening 
gepubliceerd. Dit is geen verandering ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage. 
 
Verder zegt circa 39% van de gemeenten en 11% van de waterschappen bezig te 
zijn met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van het 
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experimenteerartikel uit de Crisis- en Herstelwet. Dit is een bijna een verdubbeling 
sinds een half jaar eerder. Circa 4% van de gemeenten geeft aan al een dergelijk 
plan te hebben vastgesteld. Momenteel zijn nog steeds 35 bedrijventerreinen en -
gebieden aangewezen als ontwikkelingsgebied waarvoor een bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte mag worden opgesteld. Op de website ruimtelijkeplannen.nl 
waren eind 2017 twee van dergelijke plannen gepubliceerd. 
 
Interbestuurlijke samenwerking bij opstellen visies en plannen is aandachtspunt 
In november 2017 is de programmamanagers en projectleiders bij de verschillende 
overheden specifiek gevraagd of zij andere overheden/ketenpartners al betrekken 
bij hun visie en planvorming. 
 

 
Figuur 2.5: Interbestuurlijke samenwerking bij visie- en planvorming 
 
De gedachte van ketenafstemming bij de eigen beleidsvorming wordt vooralsnog 
beperkt in de praktijk gebracht. Een minderheid heeft afstemming gezocht of 
verzoeken tot afstemming ontvangen bij de verschillende visie- en 
planvormingstrajecten. Zelfs als de bovenstaande antwoorden worden toegespitst 
op de gemeenten die aangeven daadwerkelijk bezig te zijn met een omgevingsvisie 
blijkt dat 60% geen andere overheden heeft uitgenodigd bij dit beleidsproces. Bij 
degenen die al bezig zijn met een omgevingsplan heeft 35% aangegeven nog geen 
andere overheden te hebben uitgenodigd bij de planvorming. 

2.4 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 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). 
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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. 
 

 
Figuren 2.6: Werkelijke (groene lijn) en geprognotiseerde afname van ruimtelijke plannen met 
directe doorwerking, op basis van de afloopdatum van deze plannen (groene 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. 
Opvallend is het aantal plannen dat wordt gepubliceerd met een vaststellingsdatum 
van meer dan 10 jaar oud. Als verklaring voor deze trend wordt onder andere 
gedacht aan de effecten van het voornemen van de minister om in aanloop naar de 
invoering van de Omgevingswet de wettelijke plicht om bestemmingsplannen binnen 
tien jaar te herzien op te schorten. De oude plannen zouden met de invoering direct 
een geldig onderdeel worden van het van rechtswege ingestelde omgevingsplan. 
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Het aantal indirect werkende plannen die op moeten gaan in ca 400 ‘nieuwe’ 
omgevingsvisies heeft zich sinds de vorige halfjaarrapportage medio 2017 als volgt 
ontwikkeld (stand per 31-12-2017): 

 
  
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: 
 

 
 
Per saldo is tegen de verwachting in het aantal vigerende ruimtelijke documenten bij 
de waterschappen in de afgelopen halfjaarperiode toegenomen in plaats van 
afgenomen. 

2.5 Voorbereiding invoering digitaal stelsel (DSO) is 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 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 
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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. 
 
Sinds de uitvraag in april 2017 is er een kleine toename van overheden die een 
concreet plan van aanpak hebben vastgesteld voor hun digitaliseringsopgave m.b.t. 
de aansluiting op het digitaal stelsel (van 2% naar 8%). Opvallend is echter ook dat 
het aandeel organisaties dat zegt nog niet te weten of en wanneer ze de aansluiting 
op het digitaal stelsel te organiseren is toegenomen van 13% naar 19%. Dit kan 
deels te maken hebben met een hogere respons in de ronde van november 2017 ten 
opzichte van die van april 2017. Het uitstel van de wet kan hier echter mogelijk ook 
een rol in spelen.  
 

 
Figuur 2.7: Mate waarin het bevoegd gezag bezig is met het plannen van hun 
digitaliseringsopgave in het kader van de aansluiting op het DSO 

2.5.2 Voorbereidingen op het digitaal stelsel zijn nog beperkt  
In november 2017 zijn de programmamanagers en projectleiders bij de 
verschillende overheidsorganisaties ook gevraagd nader aan te geven hoe en 
waarmee zij de voorbereidingen op het DSO ter hand nemen. Zie figuur 2.8: 
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Figuur 2.8: Wijze waarop het bevoegd gezag bezig is met de voorbereidingen op hun 
digitaliseringsopgave in het kader van de aansluiting op het DSO 
 
De voorbereidingen op het DSO zijn nog relatief beperkt. Opvallend is ook dat 13% 
(zelfs 14% van de gemeenten) aangeeft in 2018 geen geld voor het DSO te 
reserveren. Ook het grote aandeel van organisaties die nog niet weet of ze hun 
beleid gaan vertalen naar voor computers interpreteerbare toepasbare regels is 
aanzienlijk. 
 
Het feit dat de vorderingen sinds de vorige halfjaarrapportage beperkt zijn en hier 
en daar zelfs een achteruitgang laten zien, doet de noodzaak toenemen meer 
aandacht te gaan geven aan de opgave die overheden op dit vlak hebben. 

2.6 Aansluiting op het digitale stelsel (DSO) nog steeds grootste zorgpunt 
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.  
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Figuur 2.9: Knelpunten en uitdagingen in de huidige fase van invoering bij het bevoegd gezag. 
 
Uit de antwoorden komt naar voren dat de voorbereidingen op het werken met het 
digitale stelsel (DSO) net als een half jaar eerder de meest voorkomende zorg is. 
 
Door het uitstel van de wet is er ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 een 
nieuwe zorg bij gekomen en dat is het bewaren van draagvlak en behoud van 
momentum nu de Omgevingswet is uitgesteld. Opvallend is ook dat zorgen over de 
inhoud van de regelgeving en de impact op de organisatie is toegenomen. Dit kan te 
maken hebben met een bredere bewustwording over de impact van de nieuwe 
regels. Ook zorgen over gebrek aan capaciteit en middelen worden iets vaker dan 
een half jaar geleden genoemd. Opvallend vaak wordt dit genoemd in verband met 
het wegvallen van de urgentie door het uitstellen van de wet.  
 
Op een aantal vlakken zijn de zorgen van de respondenten afgenomen ten opzichte 
van een half jaar eerder. Zo wordt de cultuuromslag minder als een uitdaging 
genoemd, is interbestuurlijke samenwerking minder een zorgpunt en maakt men 
zich minder zorgen over de op stapel staande verkiezingen bij de gemeenten. Ook 
lijkt men de bestuurlijke ambities met meer vertrouwen tegemoet te zien. 
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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 heeft de monitor op een aantal onderdelen de huidige situatie in 
kaart gebracht: 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 de inmiddels uitgevoerde nulmetingen een 
referentiepunt bieden voor het bepalen van het succes van de wet na 
invoeringsdatum, zijn de resultaten hieronder opgenomen. 

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: 
 

- 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. 
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Begin 2018 waren en nog geen representatieve monitorgegevens beschikbaar over 
het aantal vergunningen en meldingen waaraan het bevoegde gezag zelf extra 
voorschriften verbindt. 
 

- 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 2015 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 
van een combinatie met de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening’. 
 

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

- de afname van indieningsvereisten bij aanvragen 
 
Begin 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. 

 
Initiatiefnemers geven de vergunningverlenende overheden momenteel gemiddeld 
een 5,7 als rapportcijfer voor de dienstverlening10. 
 

 
Figuur 3.1: Waardering dienstverlening per organisatie 

 
10 Rapport Omgevingsdienstverlening vanuit het perspectief van initiatiefnemers. Monitor invoering Omgevingswet, 

Nulmeting klantreis en dienstverlening, HAN/CfES, December 2017 
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Figuur 3.2: Waardering dienstverlening per fase vergunningverleningsproces 
 

3.1.3 Afname van het aantal niet ontvankelijk verklaarde, teruggetrokken en geweigerde 
initiatieven 
Op basis van de gepubliceerde vergunningaanvraagbeschikkingen11 op de 
gemeenschappelijke voorziening voor officiële bekendmakingen (GVOP) is een 
inschatting gemaakt van de huidige kansen dat een omgevingsvergunningaanvraag 
ook vergund wordt. Dit levert het volgende beeld op: 
 

 
11 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.  



 
Halfjaarrapportage 2017 Monitor Implementatie Omgevingswet 

 

Pagina 28 van 33  
 

 
Figuur 3.3: Eindresultaat omgevingsvergunningaanvragen 2016-2017 
 
Ongeveer 9,8% van de aanvragen leidt momenteel niet tot een bevredigend 
resultaat voor de initiatiefnemers. Opvallend is dat momenteel 1,6% van de 
aanvragen niet leidt tot een vergunningbeschikking omdat het initiatief 
vergunningvrij is. Deze categorie zou onder een duidelijker en voorspelbaarder 
omgevingsrecht volledig weg moeten vallen. Ook in de andere categorieën zou een 
duidelijke afname zichtbaar moeten worden.  
 
De komende periode zal ook via andere instrumenten worden getest in hoeverre de 
bevindingen van de analyse op de gegevens uit de Gemeenschappelijke Voorziening 
Officiële Publicaties een representatief beeld geven over de uitval. 

3.1.4 Afname van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van 
vergunningaanvragen 
De nulmeting op de jurisprudentie start naar verwachting in de loop van 2018. 
Vooralsnog beschikken we nog niet over representatieve gegevens over aantallen 
bezwaar en beroepsprocedures in verhouding tot de aantallen vergunningaanvragen. 
 
Uit een belevingsonderzoek in 201712 onder belanghebbenden die zienswijzen en 
bezwaarschiften indienen tegen initiatieven van derden kwam het volgende beeld 
naar voren: 

 
12 Rapport Monitor Omgevingswet Belanghebbenden: Nulmeting, I&O-research, september 2017 
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Figuur 3.4: Waardering en effecten van afhandeling bezwaarschriften en zienswijzen op 
belanghebbenden 
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Op basis van de uitkomsten van het belevingsonderzoek onder belanghebbenden 
kan worden geconcludeerd dat de huidige mogelijkheden om belangen te behartigen 
in het omgevingsrecht nog ruimte bieden voor verbetering. 

3.1.5 Afname van het aantal klachten en handhavingsverzoeken bij bevoegd gezag 
Representatieve gegevens over het huidige aantal klachten en 
handhavingsverzoeken waren begin 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 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 2017 is wel een nulmeting uitgevoerd naar de beleving onder belanghebbenden. 
Hieruit kwamen onder andere de volgende uitkomsten naar voren over de manieren 
waarop belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op plannen van derden die 
invloed hebben op hun leefomgeving: 
 

 

 
Figuur 3.5: Beleving belanghebbenden bij participatietrajecten 
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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 2016 werd via het OLO in totaal 8.560 keer een 
vergunning aangevraagd voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels RO’ (7,4% 
van het totale aantal omgevingsvergunningaanvragen).  
 
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 
 
In 2015 bevatte 7,4% van alle omgevingsvergunningaanvragen die via het OLO 
binnen zijn gekomen een vergunningaanvraag voor de activiteit ‘handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening. In komende rapportages zullen gegevens worden 
toegevoegd over de jaren die daarna zijn gekomen. 

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 november 2017 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 
beperkt zijn. Slechts 47% heeft bescheiden of grote ambities op dit vlak. 5% geeft 
aan expliciet geen ambities te hebben. De rest weet het nog niet. Ongeveer 58% 
heeft bescheiden of grote ambities om maatwerkregels toe te passen. 4% heeft die 
ambities expliciet niet. 
 
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. 
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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. 

3.4.2 Overheden ervaren een toename van de kwaliteit van het besluitvormingsproces en 
de besluiten 
In 2017 is een onderzoek uitgevoerd onder dienstverleners en de knelpunten die ze 
ervaren bij de huidige uitvoering van hun omgevingsrechttaken13. Daaruit kwam het 
volgende beeld naar voren (zie figuur 3.6) 
 
 

Figuur 3.6: Beleving vergunningverleningsproces door dienstverleners 
 
De dienstverleners ervaren het contact met initiatiefnemers over het algemeen als 
plezierig, persoonlijk en vriendelijk. Ze vinden het proces als geheel duidelijk en 
transparant. Er wordt niet te vaak doorverwezen. Tegenover deze positieve 

 
13 Rapport Dienstverlening Omgevingsvergunningen vanuit het perspectief van de Dienstverleners: Nulmeting 

inrichting en uitvoering, HAN/CfES, december 2017 
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ervaringen staan ook negatieve evaluaties. Zo vindt meer dan de helft van de 
dienstverleners het proces en de contacten (enigszins, erg of heel erg) 
onoverzichtelijk en moeilijker dan verwacht. De invullers hebben niet het gevoel dat 
hun dienstverlening snel is. Maar liefst 80 % van de invullers ervaart de geleverde 
dienstverlening bij Vergunningen als (enigszins, erg of heel erg veel) inspannender dan 
verwacht.  
 
Dienstverleners zijn minder positief over het werkproces ‘Vergunningen’ dan over 
hun dienstverlening bij het werkproces ‘Vooroverleg’. 

3.4.3 De doorlooptijd van vergunningaanvragen neemt af 
Er is begin 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 begin 2018 nog niet beschikbaar. 
 


