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1

Methode en aanpak

Doelstelling

Doelstelling van het onderzoek is om de voortgang van de invoering van de 
Omgevingswet te monitoren. Deze rapportage bevat de resultaten van de meting in Q2 
2020 van Bevoegd Gezag. De resultaten van Verlengd Bestuur zijn in een separate 
rapportage opgenomen. Waar mogelijk wordt er op de hoofdvragen een vergelijking 
gemaakt met de meting van Q3 2019.

Onderzoeksmethode
Online vragenlijst. Respondenten (aangeleverd door ICTU) zijn per e-mail benaderd met 
een uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. Er is twee keer een herinnering 
verstuurd.

Veldwerkperiode 16 maart 2020 t/m 15 april 2020.

Vragenlijst
De vragenlijsten zijn opgesteld door de koepels. De invulduur is 10 minuten. Onderwerpen 
van de vragenlijst zijn: Organisatie van de invoering, Interbestuurlijke samenwerking, 
Kerninstrumenten, DSO, Beleving, Uitdagingen en ondersteuningsbehoefte.

Doelgroep De doelgroep bestaat uit alle provincies, waterschappen, gemeenten en rijksinstanties. 
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1

Methode en aanpak

Respons

Resultaten Dashboards en een PowerPoint rapportage met daarin een grafische weergave van de 
resultaten.

Communicatie
Alle deelnemers en koepels hebben via het online dashboard inzicht in 
aanvullende rapportages en analyses (o.a. op regioniveau). Hierin zijn ook de
antwoorden op open vragen opgenomen.

Responsoverzicht Totaal Netto n Respons Q2 
2020

Respons Q3 
2019

Gemeenten 355 337 95% 70%

Provincies 12 12 100% 92%
Waterschappen 21 21 100% 100%
Rijksinstanties 10 10 100% 100%
Totaal 399 381 95% 73%
Gemeentegrootte
Minder dan 5.000 inwoners 5 4 80% 80%
5.000 tot 10.000 inwoners 10 10 100% 100%
10.000 tot 20.000 inwoners 66 63 95% 96%
20.000 tot 50.000 inwoners 189 178 94% 94%
50.000 tot 100.000 inwoners 54 52 96% 96%
100.000 tot 150.000 inwoners 13 13 100% 100%
150.000 tot 250.000 inwoners 14 13 93% 93%
250.000 inwoners of meer 4 4 100% 100%
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Leeswijzer

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de Invoering van de Omgevingswet dat is uitgevoerd in het tweede 
kwartaal van 2020. Deze rapportage bevat de resultaten van de doelgroepen Bevoegd Gezag (gemeenten, provincies, 
waterschappen en rijksdiensten). De resultaten van Verlengd Bestuur zijn in een separate rapportage opgenomen. 
De resultaten van de doelgroepen worden in aparte hoofdstukken weergegeven en bevat enkel de resultaten van de gesloten 
vragen. De afzonderlijke koepels en deelnemers hebben detailrapportages ontvangen met daarin ook de antwoorden op de 
open vragen.
Indien mogelijk worden ook de resultaten weergegeven van de meting in Q3 2019. Indien geen resultaten van 2019 getoond 
zijn wordt dat bij de desbetreffende vraag vermeld met ‘Vraag niet gesteld in 2019’.

In 2020 zijn net als in 2019 alle resultaten berekend als proportie van de totale populatie. Dit betekent dat de gemeenten die 
niet hebben deelgenomen aan het onderzoek bij iedere vraag de code ‘Geen deelname’ hebben gekregen. 

Op basis van gegeven antwoorden op de hoofdvragen wordt bepaald welke vervolgvragen er gesteld werden aan de 
respondent. Bij elke vraag wordt rechts onderaan in de sheet vermeld door wie de vraag is beantwoord. Bij selectievragen 
staat in de grafiektitel vermeld door hoeveel respondenten de vraag is beantwoord (n=). Sommige vragen zijn door slechts 
een klein deel van de respondenten beantwoord. Het is van belang om dit in ogenschouw te nemen bij de interpretatie van de 
uitkomsten. 
Verder zijn op basis van instructies van het programmabureau de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) vragen enkel gesteld 
aan de relevante organisaties. De vervolgvragen zijn in tegenstelling tot 2019 onder selectie uitgevraagd dus daar dient bij de 
interpretatie van de uitkomsten rekening mee gehouden te worden.
Wanneer in grafieken de resultaten niet optellen tot honderd procent dan heeft dat te maken met kleine afrondingsverschillen.
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1
Resultaten Q2 2020 -

Gemeenten
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21%

44%

14%

11%

6%

5%

16%

34%

14%

3%

4%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen
op tijd klaar zullen zijn

Ik heb er vertrouwen in dat wij op tijd klaar zullen zijn, maar we zullen wel
meer moeten gaan doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar te

zijn. Dit zijn we inmiddels aan het organiseren

Ik heb er vertrouwen in dat wij op tijd klaar zullen zijn, maar we zullen wel
meer zullen moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar

te zijn. Maar dit moeten we nog gaan organiseren

Ik denk niet dat het ons, ondanks alle inspanningen, gaat lukken om onze
organisatie op tijd voorbereid te hebben op de invoering van de wet

Ik weet het niet

Geen deelname aan onderzoek
Q2 2020

Q3 2019

Gemeenten - belevingsvraag

Vraag G4: In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed onder controle heeft? Basis: allen 

In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed 

onder controle heeft?

Let op!: Halverwege de uitvraagperiode is bekend geworden dat de invoering van de wet zou worden uitgesteld. Respondenten, die na 1 april 2020 de survey 
hebben ingevuld, hebben deze vraag waarschijnlijk vanuit een andere beleving van het begrip ‘op tijd klaar’ beantwoord dan degenen die de survey al voor 
1 april hadden afgerond. Bij het interpreteren van de antwoorden op deze vraag dient daarmee rekening te worden gehouden.



9

Gemeenten - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (1 uit 3)

Vraag G1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

5%

3%

1%

2%

1%

1%

61%

35%

34%

18%

22%

7%

22%

27%

28%

54%

41%

55%

46%

66%

2%

5%

8%

16%

15%

6%

4%

1%

1%

2%

5%

30%

5%

30%

5%

30%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
N.v.t.
ZIjn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Inrichten of aanpassen van het proces van vooroverleg en participatie met 
initiatiefnemers en belanghebbenden

Inrichten of aanpassen van processen met betrekking tot het verstrekken van informatie 
en afhandeling van vragen

Het opstellen van vragenbomen voor (lokale) activiteiten

Aanpassen van het legesmodel en/of financiële arrangementen met andere overheden

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?
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Gemeenten - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (2 uit 3)

Vraag G1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

4%

1%

1%

1%

3%

1%

6%

59%

32%

39%

19%

30%

26%

25%

30%

34%

46%

41%

47%

38%

58%

1%

3%

7%

9%

12%

5%

5%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

5%

30%

5%

30%

5%

30%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
N.v.t.
ZIjn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 weken vergunningprocedure

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van advies (met instemming) bij 
een meervoudige aanvraag

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling van 
vergunningaanvragen/meldingen en/of ontheffingsverzoeken

Instellen van een gemeentelijke adviescommissie voor (rijks)monumenten (art 17.9 lid1 
Ow)

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

* In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt gesteld: ‘Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de vergunningprocedure’.
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor niet geheel vergelijkbaar.
** In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt gesteld: ‘Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling van vergunningaanvragen/meldingen en/of ontheffingsverzoeken. 
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor niet geheel vergelijkbaar.

*

**
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Gemeenten - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (3 uit 3)

Vraag G1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

1%

1%

1%

1%

1%

26%

15%

56%

36%

40%

15%

57%

43%

35%

31%

47%

48%

10%

10%

2%

3%

6%

7%

1%

1%

1%

1%

5%

30%

5%

30%

5%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan

Zijn we mee bezig

Willen we gaan doen

Nog onbekend

N.v.t.

ZIjn we niet van plan

Geen deelname aan onderzoek

Inrichten of aanpassen van processen tot wijziging van het omgevingsplan

Het maken van afspraken met andere overheden over de samenwerking in de keten in 
de afhandeling van vergunningaanvragen

Het maken van afspraken met ketenpartners over het digitaal uitwisselen van 
gegevens/informatie (bij VTH-dossiers)

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?
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Gemeenten - vervolgvragen organisatie van de invoering (1 uit 6)

Inrichten of aanpassen van het proces van vooroverleg en 
participatie met initiatiefnemers en belanghebbenden 

(n=215)

Inrichten of aanpassen van processen met betrekking tot 
het verstrekken van informatie en afhandeling van vragen 

(n=120)

53%

16%

18%

11%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten voor vooroverleg met
initiatiefnemers zijn vastgesteld

In beeld is hoe uitgangspunten zich vertalen in
inrichten van participatie en vooroverleg

Afspraken over inrichting van vooroverleg en
participatie zijn in concept klaar

Afspraken zijn bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in werkprocessen

51%

29%

19%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Analyse is gemaakt van vereiste informatie om dit
te kunnen

Opstellen van deze informatie is gestart

Aanpassingen werkprocessen van de KCC zijn in
gang gezet

Werkproces KCC aangepast zodat informatie een
integraal onderdeel is v/d informatievoorziening

Vraag G1-1 & G1-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - vervolgvragen organisatie van de invoering (2 uit 6)

Het opstellen van vragenbomen voor (lokale) activiteiten 
(n=79)

Aanpassen van het legesmodel en/of financiële 
arrangementen met andere overheden (n=79)

66%

24%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart om de competentie te verkrijgen om
vragenbomen op te stellen die voldoen aan de

STTR-standaard

Er is bepaald voor welke activiteiten per 1-1-2021
vragenbomen worden opgenomen in het DSO-LV

Traject gestart om de vragenbomen goed af te
stemmen en te integreren met die van andere

bevoegd gezagen

49%

42%

4%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De impact van de Omgevingswet op het
legesmodel is in beeld

Gesprekken met andere overheden over impact
zijn gestart

Uitgangspunten voor nieuw legesmodel zijn
vastgesteld

Vereiste aanpassingen van keten zijn in gang
gezet

Vereiste aanpassingen zijn vergevorderd

Vraag G1-3 & G1-4: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - vervolgvragen organisatie van de invoering (3 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 
weken vergunningprocedure (n=210)

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van 
advies (met instemming) bij een meervoudige aanvraag 

(n=139)

32%

18%

19%

26%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geïnventariseerd welke (werk)processen geraakt
worden

Meldingen, vergunningaanvragen/ adviezen en/of
ontheffingsverzoeken men in nieuwe situatie kan

verwachten en ketenpartners in beeld

Plan opgesteld voor de aanpassing van de
(werk)processen

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers geïnstrueerd om met de
aanpassingen in de processen te kunnen werken

81%

13%

5%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten zijn vastgesteld over wanneer
advies wordt gevraagd, zover dit niet juridisch is

vastgelegd

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn in concept klaar

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn (inter)bestuurlijk

vastgesteld

Werkafspraken zijn verwerkt in werkprocessen

Vraag G1-5 & G1-6: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - vervolgvragen organisatie van de invoering (4 uit 6)

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling 
van vergunningaanvragen/meldingen en/of 

ontheffingsverzoeken (n=106)

Instellen van een gemeentelijke adviescommissie voor 
(rijks)monumenten (art 17.9 lid1 Ow) (n=90)

52%

29%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inzichtelijk is welke competenties voor de
beoordeling nodig zijn

Er is in beeld gebracht welk type beoordelingen u
in de nieuwe situatie kan verwachten en wie de

ketenpartners zijn bij de beoordeling

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om de beoordelingen conform

hoofdstuk 8 van Bkl te kunnen uitvoeren

83%

14%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd bij welke
vergunningsbeoordelingen de adviescommissie

een adviesrol gaat krijgen

Het instellingsbesluit wordt momenteel opgesteld

Het instellingsbesluit is ter besluitvorming
voorgelegd

Het instellingsbesluit is bestuurlijk vastgesteld

Vraag G1-7 & G1-8: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - vervolgvragen organisatie van de invoering (5 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot wijziging van het 
omgevingsplan (n=91)

Het maken van afspraken met andere overheden over de 
samenwerking in de keten in de afhandeling van 

vergunningaanvragen (n=198)

25%

10%

20%

2%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om deze werkprocessen te kunnen

doorlopen

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden en inzichtelijk is welke

competenties nodig zijn

18%

9%

68%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In beeld is wie welke verantwoordelijkheid heeft in
de keten

In beeld is of en welke samenwerkingsprocessen
met andere overheden opnieuw moeten worden

ingericht

Gesprekken hierover zijn gestart met relevante
andere overheden

Afspraken over de samenwerking zijn in concept
klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

Vraag G1-9 & G1-10: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - vervolgvragen organisatie van de invoering (6 uit 6)

Het maken van afspraken met ketenpartners over het 
digitaal uitwisselen van gegevens/informatie (bij VTH-

dossiers) (n=141)

67%

11%

18%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

In beeld is wie welke gegevens nodig heeft in de
keten

In beeld is of en welke informatie-
uitwisselingsprocessen met andere overheden

opnieuw moeten worden ingericht

Afspraken over de wijze van uitwisselen van
gegevens zijn in concept klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

Vraag G1-11: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - invoering wetsinstrumenten

Vraag G2: In hoeverre werkt uw gemeente aan de volgende wetsinstrumenten? Basis: allen 

9%

6%

1%

1%

55%

45%

25%

24%

26%

17%

58%

40%

5%

1%

11%

4%

1%

2%

2%

5%

30%

5%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
N.v.t.
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

In hoeverre werkt uw gemeente aan de volgende wetsinstrumenten?
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Gemeenten - vervolgvragen wetsinstrumenten

Opstellen van een omgevingsvisie (n=197) Opstellen van een omgevingsplan (n=88)

70%

4%

1%

8%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De gemeente heeft een concept opbouw en
structuur voor de omgevingsvisie

Er is een analoge proef uitgevoerd met het
concept

Er is een digitale proef uitgevoerd met het concept

De gemeente heeft de opbouw en structuur van de
omgevingsvisie vastgesteld

De gemeente heeft voorstellen voorbereid om de
omgevingsvisie in procedure te brengen

70%

9%

11%

2%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De gemeente heeft een concept opbouw en
structuur voor het omgevingsplan

Er is een analoge proef uitgevoerd met het
concept plan

Er is een digitale proef uitgevoerd met het concept
plan

De gemeente heeft de opbouw en structuur voor
het omgevingsplan vastgesteld

De gemeente heeft voorstellen voorbereid om het
omgevingsplan in procedure te brengen

Vraag G2-1 & G2-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (1 uit 3)

Vraag G3-A1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vragenbomen met indieningsvereisten te kunnen publiceren?
Vraag G3-A2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

11%

1%

60%

20%

23%

37%

7%

12% 1% 30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan

Zijn we mee bezig

Willen we gaan doen

Nog onbekend

N.v.t.

Zijn we niet van plan

Geen deelname

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?

Basis G3-A1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=302)
Vraag G3-A2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=168)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

56% 39% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vragenbomen met 
indieningsvereisten te kunnen publiceren?
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Gemeenten - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (2 uit 3)

Vraag G3-B1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?
Vraag G3-B2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke 
voorziening?

10%

3%

64%

29%

18%

31%

7%

6%1%1% 30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
N.v.t.
Zijn we niet van plan
Geen deelname

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?

Basis G3-B1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=247)
Vraag G3-B2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=109)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

44% 50% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om 
vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?
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Gemeenten - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (3 uit 3)

Vraag G3-C1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de LV-BB om omgevingswetbesluiten te kunnen publiceren?
Vraag G3-C2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

7%

2%

59%

24%

21%

35%

12%

8% 30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
N.v.t.
Zijn we niet van plan
Geen deelname

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de LV-BB?

Basis G3-C1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=293)
Vraag G3-C2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=165)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

56% 39% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de LV-BB om omgevingswetbesluiten te kunnen 
publiceren?
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Gemeenten - vervolgvragen invoering digitaal stelsel Omgevingswet (1 uit 2)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor het 
opstellen en wijzigen van toepasbare regels (n=101)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor de 
behandeling van meldingen en vergunningaanvragen 

(n=70)

23%

19%

39%

13%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart voor systeem waarmee
vergunningaanvragen, meldingen en andere berichten

kunnen worden ontvangen vanuit het DSO-LV

Er is een programma van eisen met betrekking tot dit
systeem vastgesteld

De aanschaf van dit systeem is aanbesteed

De leverancier van dit systeem is bezig met de
installatie

Het testen van dit systeem is afgerond

Er is een traject gestart waarmee de aansluiting van
het systeem op DSO-LV wordt gerealiseerd

De aansluiting van het systeem op DSO-LV is getest

41%

24%

31%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is een traject gestart waarin het beschikken
over een regelbeheersysteem wordt voorbereid

Er is een programma van eisen vastgesteld
waaraan het regelbeheersysteem moet voldoen

De aanschaf van een regelbeheersysteem is
aanbesteed

De implementatie van het regelbeheersysteem
(incl. testen) is gestart

Het regelbeheersysteem is getest, zodat het
duidelijk is dat het functioneert en voldoet aan de

eisen van de Omgevingswet

Er is een traject gestart voor de aansluiting van het
regelbeheersysteem op de landelijke voorziening

Vraag G3-1 & G3-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Gemeenten - vervolgvragen invoering digitaal stelsel Omgevingswet (2 uit 2)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor het 
opstellen, wijzigen en publiceren van 

omgevingswetbesluiten (n=98)

7%

28%

49%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er heeft een oriëntatie t.a.v. impact
plaatsgevonden

Er heeft een marktoriëntatie plaatsgevonden

De verwerving is gestart

De verwerving is afgerond

Er is getest in een proefomgeving

Vraag G3-3: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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1
Resultaten Q2 2020 -

Provincies
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Provincies - belevingsvraag

Vraag P4: In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed onder controle heeft? Basis: allen 

In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed 

onder controle heeft?

33%

58%

8%

17%

67%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op
tijd klaar zullen zijn

We zullen meer moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar
te zijn. Dit zijn we inmiddels aan het organiseren

We zullen meer moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar
te zijn. Dit moeten we nog gaan organiseren

Ik denk niet dat het ons, ondanks alle inspanningen, gaat lukken om onze
organisatie op tijd voorbereid te hebben op de invoering van de wet

Ik weet het niet

Geen deelname aan onderzoek
Q2 2020
Q3 2019

Let op!: Halverwege de uitvraagperiode is bekend geworden dat de invoering van de wet zou worden uitgesteld. Respondenten, die na 1 april 2020 de survey 
hebben ingevuld, hebben deze vraag waarschijnlijk vanuit een andere beleving van het begrip ‘op tijd klaar’ beantwoord dan degenen die de survey al voor 
1 april hadden afgerond. Bij het interpreteren van de antwoorden op deze vraag dient daarmee rekening te worden gehouden.
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Provincies - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (1 uit 3)

Vraag P1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

8%

83%

50%

42%

17%

50%

25%

42%

25%

17%

33%

25%

33%

8%

25%

25%

42%

33%

33%

33%

42%

33%

25%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Inrichten of aanpassen van het proces van participatie en vooroverleg met 
initiatiefnemers en belanghebbenden

Het opstellen van vragenbomen voor veelvoorkomende activiteiten

Inrichten of aanpassen van processen tot het opstellen van een voorbereidingsbesluit

Inrichten of aanpassen van processen tot het opstellen van een instructie of reactieve 
interventie

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?
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Provincies - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (2 uit 3)

Vraag P1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

33%

25%

75%

50%

67%

25%

67%

42%

67%

50%

17%

42%

25%

58%

17%

42%

17%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het projectbesluit

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 weken vergunningprocedure

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van advies (met instemming) bij 
een meervoudige aanvraag

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling van 
vergunningaanvragen/meldingen en/of ontheffingsverzoeken

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

* In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt gesteld: ‘Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de vergunningprocedure’.
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor niet geheel vergelijkbaar.
** In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt gesteld: ‘Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling van vergunningaanvragen/meldingen en/of ontheffingsverzoeken. 
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor niet geheel vergelijkbaar.

*

**
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Provincies - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (3 uit 3)

Vraag P1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

17%

17%

8%

58%

58%

75%

58%

58%

50%

25%

17%

25%

25%

42%

42%

8%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan

Zijn we mee bezig

Willen we gaan doen

Nog onbekend

NVT

Zijn we niet van plan

Geen deelname onderzoek

Inrichten of aanpassen van processen tot het wijzigen van omgevingsvisie of -
verordening

Het maken van afspraken met andere overheden over de samenwerking in de keten in 
de afhandeling van vergunningaanvragen

Het maken van afspraken met ketenpartners over het digitaal uitwisselen van 
gegevens/informatie (bij VTH-dossiers)

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?
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Provincies - vervolgvragen organisatie van de invoering (1 uit 6)

Inrichten of aanpassen van het proces van vooroverleg en 
participatie met initiatiefnemers en belanghebbenden 

(n=10)

Het opstellen van vragenbomen voor veelvoorkomende 
activiteiten (n=5)

80%

10%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten voor vooroverleg met
initiatiefnemers zijn vastgesteld

In beeld is hoe uitgangspunten zich vertalen in
inrichten van vooroverleg en participatie

Afspraken inrichting van vooroverleg en
participatie zijn in concept klaar

Afspraken zijn bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in werkprocessen

60%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart gericht op het zelf in huis hebben
van de competentie om vragenbomen op te stellen

die voldoen aan de STTR-standaard

Er is bepaald voor welke activiteiten per 1-1-2021
vragenbomen worden opgenomen in het DSO-LV

Traject gestart voor proces dat ervoor moet zorgen
dat vragenbomen goed worden

afgestemd/geïntegreerd met die van andere
bevoegd gezagen

Vraag P1-1 & P1-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Provincies - vervolgvragen organisatie van de invoering (2 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het opstellen van 
een voorbereidingsbesluit (n=6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het opstellen van 
een instructie of reactieve interventie (n=5)

17%

33%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

20%

40%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Vraag P1-3 & P1-4: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Provincies - vervolgvragen organisatie van de invoering (3 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het 
projectbesluit (n=4)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 
weken vergunningprocedure (n=9)

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden en inzichtelijk is welke

competenties nodig zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om deze werkprocessen te kunnen

doorlopen

33%

11%

11%

33%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden

Type en aantallen meldingen,
vergunningaanvragen/adviezen,

ontheffingsverzoeken en ketenpartners in nieuwe
situatie in beeld gebracht

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd om met de
aanpassingen in de processen te kunnen werken

Vraag P1-5 & P1-6: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Provincies - vervolgvragen organisatie van de invoering (4 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van 
advies (met instemming) bij een meervoudige aanvraag 

(n=8)

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling 
van vergunningaanvragen/meldingen en/of 

ontheffingsverzoeken (n=8)

88%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten zijn vastgesteld over wanneer
advies wordt gevraagd, zover dit niet juridisch is

vastgelegd

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn in concept klaar

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn (inter)bestuurlijk

vastgesteld

Werkafspraken zijn verwerkt in werkprocessen

25%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inzichtelijk is welke competenties voor de
beoordeling nodig zijn

Er is in beeld gebracht welk type beoordelingen u
in de nieuwe situatie kan verwachten en wie de

ketenpartners zijn bij de beoordeling

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om de beoordelingen conform

hoofdstuk 8 van Bkl te kunnen uitvoeren

Vraag P1-7 & P1-8: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Provincies - vervolgvragen organisatie van de invoering (5 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het wijzigen van 
omgevingsvisie of –verordening (n=7)

Het maken van afspraken met andere overheden over de 
samenwerking in de keten in de afhandeling van 

vergunningaanvragen (n=9)

29%

43%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

11%

22%

44%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In beeld is wie welke verantwoordelijkheid heeft in
de keten

In beeld is of en welke samenwerkingsprocessen
met ketenpartners opnieuw moeten worden

ingericht

Gesprekken hierover zijn gestart met relevante
ketenpartners

Afspraken over de samenwerking zijn in concept
klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

Vraag P1-9 & P1-10: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Provincies - vervolgvragen organisatie van de invoering (6 uit 6)

Het maken van afspraken met ketenpartners over het 
digitaal uitwisselen van gegevens/informatie (bij VTH-

dossiers) (n=7)

57%

14%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

In beeld is wie welke gegevens nodig heeft in de
keten

In beeld is of en welke informatie-
uitwisselingsprocessen met ketenpartners opnieuw

moeten worden ingericht

Afspraken over de wijze van uitwisselen van
gegevens zijn in concept klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

Vraag P1-11: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Provincies - invoering wetsinstrumenten

Vraag P2: In hoeverre werkt uw provincie aan de volgende wetsinstrumenten? Basis: allen 

58% 42%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening

In hoeverre werkt uw provincie aan de volgende wetsinstrumenten?
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Provincies - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (1 uit 2)

Vraag P3-A1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vragenbomen met indieningsvereisten te kunnen publiceren?
Vraag P3-A2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

13% 50%

17%

38%

33% 25% 8% 8% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?

Basis P3-A1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=11)
Vraag P3-A2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=8)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

73% 27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de aansluiting
uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vragenbomen met 
indieningsvereisten te kunnen publiceren?
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Provincies - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (2 uit 2)

Vraag P3-B1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?
Vraag P3-B2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?

Basis P3-B1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=12)
Vraag P3-B2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=10)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om 
vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?

83% 17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

8%

70%

33%

30%

42% 8% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek



39

Provincies - vervolgvragen digitaal stelsel Omgevingswet

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor het 
opstellen en wijzigen van toepasbare regels (n=4)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor de 
behandeling van meldingen en vergunningaanvragen (n=7)

50%

25%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is een traject gestart waarin het beschikken
over een regelbeheersysteem wordt voorbereid

Er is een programma van eisen vastgesteld
waaraan het regelbeheersysteem moet voldoen

De aanschaf van een regelbeheersysteem is
aanbesteed

De implementatie van het regelbeheersysteem
(incl. testen) is gestart

Het testen van het regelbeheersysteem is
afgerond, zodat duidelijk is dat dit functioneert en

voldoet aan de eisen van de Omgevingswet

Er is een traject gestart voor de aansluiting van het
regelbeheersysteem op de landelijke voorziening

Vraag P3-1 & P3-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit

29%

29%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart op een systeem waarmee
vergunningaanvragen, meldingen en andere

berichten kunnen worden ontvangen vanuit het…

Er is een programma van eisen met betrekking tot dit
systeem vastgesteld

De aanschaf van dit systeem is aanbesteed

De leverancier van dit systeem is bezig met de
installatie

Het testen van dit systeem is afgerond

Er is een traject gestart waarmee de aansluiting van
het systeem op DSO-LV wordt gerealiseerd

De aansluiting van het systeem op DSO-LV is getest
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1
Resultaten Q2 2020 -

Waterschappen



41

Waterschappen - belevingsvraag

Vraag W4: In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed onder controle heeft? Basis: allen 

In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed 

onder controle heeft?

62%

33%

5%

43%

48%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op
tijd klaar zullen zijn

We zullen meer moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar
te zijn. Dit zijn we inmiddels aan het organiseren

We zullen meer moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar
te zijn. Dit moeten we nog gaan organiseren

Ik denk niet dat het ons, ondanks alle inspanningen, gaat lukken om onze
organisatie op tijd voorbereid te hebben op de invoering van de wet

Ik weet het niet

Geen deelname aan onderzoek
Q2 2020

Q3 2019

Let op!: Halverwege de uitvraagperiode is bekend geworden dat de invoering van de wet zou worden uitgesteld. Respondenten, die na 1 april 2020 de survey 
hebben ingevuld, hebben deze vraag waarschijnlijk vanuit een andere beleving van het begrip ‘op tijd klaar’ beantwoord dan degenen die de survey al voor 
1 april hadden afgerond. Bij het interpreteren van de antwoorden op deze vraag dient daarmee rekening te worden gehouden.
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Waterschappen - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (1 uit 3)

Vraag W1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

Inrichten of aanpassen van het proces van participatie en vooroverleg met 
initiatiefnemers en belanghebbenden

Het opstellen van vragenbomen voor de hiertoe geselecteerde activiteiten

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het projectbesluit

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 weken vergunningprocedure

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van advies (met instemming) 
bij een meervoudige aanvraag

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

14%

5%

14%

19%

5%

5%

76%

67%

81%

67%

76%

62%

71%

71%

57%

33%

19%

14%

29%

5%

29%

10%

24%

29%

52%

5%

14%

5%

5%

10%

10%

14%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

* In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt 
gesteld: ‘Inrichten of aanpassen van processen 
m.b.t. de vergunningprocedure’. 
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor 
niet geheel vergelijkbaar.

*
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Waterschappen - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (2 uit 3)

Vraag W1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling van 
vergunningaanvragen/meldingen en/of ontheffingsverzoeken

Het maken van afspraken met andere overheden over de samenwerking in de keten in 
de afhandeling van vergunningaanvragen

Het maken van afspraken met ketenpartners over het digitaal uitwisselen van 
gegevens/informatie (bij VTH-dossiers)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het wijzigen van de 
Waterschapsverordening

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het opstellen van een 
waterbeheerprogramma

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

10%

5%

5%

5%

5%

14%

5%

76%

62%

71%

62%

62%

95%

71%

71%

62%

10%

29%

19%

33%

33%

29%

14%

24%

5%

5%

5%

5%

5% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

**

** In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt 
gesteld: ‘Het zorgen voor de benodigde 
competenties tot beoordeling van 
vergunningaanvragen/meldingen en/of 
ontheffingsverzoeken. 
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor 
niet geheel vergelijkbaar.
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Waterschappen - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (3 uit 3)

Vraag W1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: allen 

14%

5%

5%

5%

76%

81%

76%

52%

76%

86%

57%

76%

5%

14%

14%

48%

24%

14%

24%

10%

5%

5%

10%

10%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Inrichten van een proces voor het inbrengen van waterbelangen bij andere overheden

Inrichten of aanpassen van processen voor het actueel houden van 
beperkingengebieden en werkingsgebieden

Voorbereiden bestuurders en medewerkers op andere werkwijze

Aanpassen organisatie aan andere werkwijze

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?
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Waterschappen - vervolgvragen organisatie van de invoering (1 uit 6)

Inrichten of aanpassen van het proces van participatie en 
vooroverleg met initiatiefnemers en belanghebbenden 

(n=16)

Het opstellen van vragenbomen voor de hiertoe 
geselecteerde activiteiten (n=17)

31%

31%

6%

25%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is een traject gestart waarin wordt bezien of en hoe
de werk- en besluitvormingsprocessen in de geest van

de Omgevingswet moeten worden aangepast

Er is/wordt expliciet aandacht besteed aan participatie
en vooroverleg met initiatiefnemers en

belanghebbenden

Er is een visie ontwikkeld met betrekking tot
participatie bij vergunningverlening

Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd met
betrekking tot participatie en samenwerking

Er is een traject gestart waarin wordt bezien of de
samenwerkingsprocessen met ketenpartners in de

geest van de Omgevingswet opnieuw moeten worden
ingericht

Er is/wordt expliciet aandacht besteed aan
interbestuurlijke en integrale afweging

47%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart gericht op het zelf in huis hebben
van de competentie om vragenbomen op te stellen

die voldoen aan de STTR-standaard

Er is bepaald voor welke activiteiten per 1-1-2021
vragenbomen worden opgenomen in het DSO-LV

Traject gestart waarin een proces wordt ingericht
dat ervoor moet zorgen dat vragenbomen goed
worden afgestemd en geïntegreerd met die van

andere bevoegd gezagen

Vraag W1-1 & W1-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - vervolgvragen organisatie van de invoering (2 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het 
projectbesluit (n=16)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 
weken vergunningprocedure (n=15)

Vraag W1-3 & W1-4: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit

25%

19%

6%

38%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden en inzichtelijk is welke

competenties nodig zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om deze werkprocessen te kunnen

doorlopen

27%

7%

27%

27%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geïnventariseerd welke (werk)processen geraakt
worden

Meldingen, vergunningaanvragen/ adviezen en/of
ontheffingsverzoeken u in de nieuwe situatie kan

verwachten en de ketenpartners zijn in beeld

Plan opgesteld voor de aanpassing van de
(werk)processen

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in gang
gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers geïnstrueerd om met de aanpassingen in
de processen te kunnen werken
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Waterschappen - vervolgvragen organisatie van de invoering (3 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van 
advies (met instemming) bij een meervoudige aanvraag 

(n=12)

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling 
van vergunningaanvragen/meldingen en/of 

ontheffingsverzoeken (n=16)

58%

17%

8%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten zijn vastgesteld over wanneer
advies wordt gevraagd, zover dit niet juridisch is

vastgelegd

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn in concept klaar

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn (inter)bestuurlijk

vastgesteld

Werkafspraken zijn verwerkt in werkprocessen

Vraag W1-5 & W1-6: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit

38%

13%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inzichtelijk is welke competenties voor de
beoordeling nodig zijn

Er is in beeld gebracht welk type en aantallen
beoordelingen u in de nieuwe situatie kan

verwachten en wie de ketenpartners zijn bij de
beoordeling

Plan opgesteld hoe de benodigde competenties bij
de medewerkers te krijgen, dan wel nieuwe

medewerkers aan te trekken

Medewerkers geïnstrueerd, dan wel aangetrokken
om de beoordelingen conform hoofdstuk 8 van Bkl

te kunnen uitvoeren
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Waterschappen - vervolgvragen organisatie van de invoering (4 uit 6)

Het maken van afspraken met andere overheden over de 
samenwerking in de keten in de afhandeling van 

vergunningaanvragen (n=15)

Het maken van afspraken met ketenpartners over het 
digitaal uitwisselen van gegevens/informatie (bij VTH-

dossiers) (n=13)

7%

67%

20%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In beeld is wie welke verantwoordelijkheid heeft in
de keten

In beeld is of en welke samenwerkingsprocessen
met ketenpartners opnieuw moeten worden

ingericht

Gesprekken hierover zijn gestart met relevante
ketenpartners

Afspraken over de samenwerking zijn in concept
klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

54%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

In beeld is wie welke gegevens nodig heeft in de
keten

In beeld is of en welke informatie-
uitwisselingsprocessen met ketenpartners opnieuw

moeten worden ingericht

Afspraken over de wijze van uitwisselen van
gegevens zijn in concept klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

Vraag W1-7 & W1-8: Wat heeft uw organisatie al gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - vervolgvragen organisatie van de invoering (5 uit 6)

Inrichten van een proces voor het inbrengen van 
waterbelangen bij andere overheden (n=16)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

75%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart gericht op het ambtelijk en
bestuurlijk inbrengen van de waterbelangen in de
visies, programma's, verordeningen en plannen

van gemeenten, provincies en Rijk

Traject gestart gericht op aanpassing interne
processen t.b.v waarborging structureel ambtelijk
en bestuurlijk inbreng van de waterbelangen in de
visies, programma's, verordeningen en plannen

Inrichten of aanpassen van processen voor het actueel 
houden van beperkingengebieden en 

werkingsgebieden (n=16)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

69%

63%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart waarin de beperkingengebieden en
de werkingsgebieden voor zover nodig worden

geactualiseerd

Traject gestart waarin een proces wordt ingericht
dat er voor zorgt dat de beperkingengebieden en

de werkingsgebieden actueel blijven

Traject gestart waarin beperkingsgebied en het
werkingsgebied voor elke regel digitaal kan

worden geduid en kan worden meegegeven in de
waterschapsverordening o.b.v. STOP-TPwsv

Vraag W1-11 & W1-12: Wat heeft uw organisatie al gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - vervolgvragen organisatie van de invoering (6 uit 6)

Voorbereiden bestuurders en medewerkers op andere 
werkwijze (n=16)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Aanpassen organisatie aan andere werkwijze (n=12)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

81%

63%

50%

56%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is een traject gestart waarin managers en
medewerkers worden toegerust op het anders

werken onder de Omgevingswet

Er is een traject gestart waarin DB-leden worden
toegerust op het anders werken onder de

Omgevingswet

Er is een traject gestart waarin AB-leden worden
toegerust op het anders werken onder de

Omgevingswet

Er is een opleidingsplan vastgesteld gericht op het
voorbereiden van managers en medewerkers op

het anders werken onder de Omgevingswet

Er is een opleidingsplan vastgesteld gericht op het
voorbereiden van AB-leden en DB-leden op het

anders werken onder de Omgevingswet

83%

33%

58%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart waarin de processen en evt. de
organisatie worden aangepast met als doel dat

deze bestuurders en medewerkers gaan
ondersteunen bij het toepassen v/d OW

Plan van aanpak organisatieontwikkeling
vastgesteld gericht op de implementatie v/d OW

Traject gestart waarin wordt bezien of de werk- en
besluitvormingsprocessen moeten worden

aangepast naar de nieuwe wettelijke termijnen v/d
OW

Aandacht besteed a/d gewijzigde
vergunningenproc. met 8 wk als standaard-

afh.termijn en beoordeling volgens de
beoordelingsregels van hfds 8 v/h Besluit kwal.

leefomgeving

Vraag W1-13 & W1-14: Wat heeft uw organisatie al gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - invoering wetsinstrumenten

Vraag W2: In hoeverre werkt uw waterschap aan de volgende wetsinstrumenten? Basis: allen 

5%

5%

5%

10%

95%

90%

90%

67%

76%

67%

5%

5%

33%

10%

29%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Waterschapsverordening

Water beheerprogramma

Projectbesluit

0

In hoeverre werkt uw waterschap aan de volgende wetsinstrumenten?
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Waterschappen - vervolgvragen wetsinstrumenten (1 uit 3)

Het opstellen van een waterschapsverordening (n=20)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Het opstellen van een nieuw waterbeheerprogramma 
(n=19)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

95%

75%

65%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart waarin de totstandkoming van de
waterschapsverordening wordt voorbereid

Wordt bekeken welke invloed het resultaat van het
project TROWA van de Unie inhoudelijk op de

verordening van uw waterschap heeft

Aandacht besteed aan het in huis hebben van de
competentie om een waterschapsverordening op
te stellen die inhoudelijk voldoet aan de eisen die

de OW stelt

Traject gestart waarin de processen en evt. de
organisatie worden aangepast conform de eisen

v/d OW

100%

68%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart waarin de totstandkoming van het
nieuwe waterbeheerprogramma wordt voorbereid

Er wordt in dit traject bekeken welke invloed de
handreiking van de Unie inhoudelijk op het

waterbeheerprogramma van uw waterschap heeft

Er wordt in dit traject bekeken welke invloed de
geest van de Omgevingswet op het

totstandkomingsproces van het
waterbeheerprogramma van uw waterschap heeft

Vraag W2-1 & W2-2: Wat heeft uw organisatie al gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - vervolgvragen wetsinstrumenten (2 uit 3)

Het opstellen van projectbesluiten (n=16)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

94%

44%

44%

63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart waarin wordt bekeken welke 
invloed de ‘Handreiking projectbesluit’ van de Unie 

inhoudelijk op de projectbesluiten heeft

Aandacht besteed aan het in huis hebben van de
competentie om projectbesluiten op te stellen die

voldoen aan hfd 9 v/h Besluit kwaliteit
leefomgeving

Visie ontwikkeld mbt participatie tijdens de
totstandkoming van projectbesluiten

Bij het opstellen van projectbesluiten is een traject
gestart waarin de processen en evt. de organisatie

worden aangepast conform de eisen van de
Omgevingswet

Vraag W2-3: Wat heeft uw organisatie al gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - vervolgvragen wetsinstrumenten (3 uit 3)

Welke keuze heeft uw organisatie m.b.t. de 
Waterschapsverordening gemaakt? (n=21)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Kunt u aangeven wat u al heeft gedaan om, in de periode dat de 
huidige keur nog wordt gehandhaafd, onder de nieuwe wet om te 

gaan met wijzigingen van de keur? (n=1)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

5%

71%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Om per 1/1/21 de huidige keur te handhaven,
waardoor deze van rechtswege
waterschapsverordening wordt

Om per 1/1/21 de huidige keur beleidsneutraal om
te zetten in een waterschapsverordening die

voldoet aan de letter v/d OW en wordt ontsloten
via de landelijke voorziening

Om per 1/1/21 een waterschapsverordening te
hebben vastgesteld die voldoet aan letter en geest

van de Omgevingswet

We weten nog niet welke van de drie
bovenstaande varianten we gaan kiezen

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bereidt voor op wijziging v/d keur die voldoet aan
de eisen v/d OW in de periode tussen 1/1/2021 en

het moment dat er een vastgestelde
'waterschapsverordening conform de OW' is

De competenties zijn in huis om in de periode 
tussen 1/1/2021 en het moment dat er een 

vastgestelde ‘waterschapsverordening conform de 
OW’ is een wijziging van de keur te laten voldoen 

aan de
eisen v/d OW

Vraag W3D: Welke keuze heeft uw organisatie m.b.t. de Waterschapsverordenng gemaakt?

Basis: handhaaft huidige keurVraag W3-4: Kunt u aangeven wat u heeft gedaan om onder nieuwe wet om te gaan met wijzigingen van de keur? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen
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Waterschappen - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (1 uit 3)

Vraag W3-A1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vragenbomen met indieningsvereisten te kunnen publiceren?
Vraag W3-A2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

Basis W3-A1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=16)
Vraag W3-A2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=8)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

50% 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vragenbomen met 
indieningsvereisten te kunnen publiceren?

25%

19%

75%

67% 14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?



56

Waterschappen - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (2 uit 3)

Vraag W3-B1:Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?
Vraag W3-B2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

33%

29%

33%

43%

33%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Basis W3-B1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=5)
Vraag W3-B2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=3)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

60% 40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om 
vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?
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Waterschappen - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (3 uit 3)

Vraag W3-C1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de LV-BB om omgevingswetdocumenten te kunnen publiceren?
Vraag W3-C2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

14% 43% 43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Basis W3-C1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor organisatie (n=17)
Vraag W3-C2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=7)

41% 59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de LV-BB om omgevingswetbesluiten te kunnen 
publiceren?

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?
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Waterschappen - vervolgvragen digitaal stelsel Omgevingswet (1 uit 2)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor het 
opstellen en wijzigen van toepasbare regels (n=6)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor de 
behandeling van meldingen en vergunningaanvragen (n=1)

17%

17%

50%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart waarin het beschikken over een
regelbeheersysteem wordt voorbereid

Er is een programma van eisen vastgesteld
waaraan het regelbeheersysteem moet voldoen

De aanschaf van een regelbeheersysteem is
aanbesteed

De implementatie van het regelbeheersysteem
(incl. testen) is gestart

Het testen van het regelbeheersysteem is
afgerond, zodat duidelijk is dat dit functioneert en

voldoet aan de eisen v/d OW

Traject gestart voor de aansluiting van het
regelbeheersysteem op de LV

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart gericht op het hebben van een systeem
waarmee vergunningaanvragen, meldingen en andere

berichten kunnen worden ontvangen vanuit het DSO-LV

Er is een programma van eisen met betrekking tot dit
systeem vastgesteld

De aanschaf van dit systeem is aanbesteed

De leverancier van dit systeem is bezig met de installatie

Het testen van dit systeem is afgerond

Er is een traject gestart waarmee de aansluiting van het
systeem op DSO-LV wordt gerealiseerd

De aansluiting van het systeem op DSO-LV is getest

Vraag W3-1 & W3-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Waterschappen - vervolgvragen digitaal stelsel Omgevingswet (2 uit 2)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor het 
opstellen, wijzigen en publiceren van 

omgevingswetbesluiten (n=3)

33%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er heeft een oriëntatie t.a.v. impact
plaatsgevonden

Er heeft een marktoriëntatie plaatsgevonden

De verwerving is gestart

De verwerving is afgerond

Er is getest in een proefomgeving

Vraag W3-3: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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1
Resultaten Q2 2020 -

Rijksinstanties
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Rijksinstanties - belevingsvraag

Vraag R4: In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed onder controle heeft? Basis: allen 

In hoeverre heeft u het idee dat uw organisatie de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet goed 

onder controle heeft?

50%

50%

27%

45%

9%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb er vertrouwen in dat wij met onze huidige aanpak en inspanningen op
tijd klaar zullen zijn

We zullen meer moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar
te zijn. Dit zijn we inmiddels aan het organiseren

We zullen meer moeten doen dan we nu al gepland hebben om op tijd klaar
te zijn. Dit moeten we nog gaan organiseren

Ik denk niet dat het ons, ondanks alle inspanningen, gaat lukken om onze
organisatie op tijd voorbereid te hebben op de invoering van de wet

Ik weet het niet

Geen deelname aan onderzoek
Q2 2020

Q3 2019

Let op!: Halverwege de uitvraagperiode is bekend geworden dat de invoering van de wet zou worden uitgesteld. Respondenten, die na 1 april 2020 de survey 
hebben ingevuld, hebben deze vraag waarschijnlijk vanuit een andere beleving van het begrip ‘op tijd klaar’ beantwoord dan degenen die de survey al voor 
1 april hadden afgerond. Bij het interpreteren van de antwoorden op deze vraag dient daarmee rekening te worden gehouden.
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Rijksinstanties - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (1 uit 3)

Vraag R1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Basis: desbetreffende 
uitspraak is van toepassing 
voor instantie

Inrichten of aanpassen van het proces van participatie en vooroverleg met 
initiatiefnemers en belanghebbenden

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het projectbesluit

Maken van afspraken met ketenpartners over bekostiging en leges-doorberekeningen

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 weken vergunningprocedure

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

89%

67%

100%

100%

29%

43%

75%

89%

11%

22%

57%

29%

25%

11%

29%

11%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek
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Rijksinstanties - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (2 uit 3)

Vraag R1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van advies (met instemming) bij 
een meervoudige aanvraag

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling van 
vergunningaanvragen/meldingen en/of ontheffingsverzoeken

Het maken van afspraken met andere overheden over de samenwerking in de keten in 
de afhandeling van vergunningaanvragen, meldingen, ontheffingsverzoeken en 

vooroverleg

Inrichten of aanpassen van processen voor toezicht en handhaving

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

Basis: desbetreffende 
uitspraak is van toepassing 
voor instantie

25%

75%

44%

50%

89%

88%

71%

71%

29%

25%

44%

25%

11%

13%

29%

14%

57% 14%

11%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

**

** In de ronde van Q3 2019 is deze vraag als volgt 
gesteld: ‘Het zorgen voor de benodigde 
competenties tot beoordeling van 
vergunningaanvragen/meldingen en/of 
ontheffingsverzoeken. 
De antwoorden tussen beide ronden zijn daardoor 
niet geheel vergelijkbaar.
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Rijksinstanties - organisatorische aanpassingen invoering Omgevingswet (3 uit 3)

Vraag R1: Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de 
Omgevingswet?

63%

38%

100%

43%

60%

29%

71%

38%

25%

25%

14%

40%

14%

25%

13%

25%

29%

29%

13%

14%

29%

38%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
NVT
Zijn we niet van plan
Geen deelname onderzoek

Het maken van afspraken met ketenpartners over het digitaal uitwisselen van 
gegevens/informatie (bij VTH-dossiers)

Inrichten of aanpassen van processen tot het wijzigen van wetgevingsproducten

Inrichten of aanpassen van processen tot het monitoren van programma’s en 
omgevingswaarden

Inrichten of aanpassen van processen tot actualisatie van beperkingengebieden in de 
Omgevingsregeling en ontsluiting in DSO

Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop 
naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?

Basis: desbetreffende 
uitspraak is van toepassing 
voor instantie
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Rijksinstanties - vervolgvragen organisatie van de invoering (1 uit 6)

Inrichten of aanpassen van het proces van participatie en 
vooroverleg met initiatiefnemers en belanghebbenden (n=8)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. het 
projectbesluit (n=5)

50%

13%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten voor vooroverleg met
initiatiefnemers en ketenpartners zijn vastgesteld

In beeld is hoe uitgangspunten zich vertalen in
inrichten van vooroverleg en participatie

Afspraken inrichting van vooroverleg en
participatie zijn in concept klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in werkprocessen

20%

40%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen
geraakt worden en inzichtelijk is welke

competenties nodig zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van
de (werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om deze werkprocessen te kunnen

doorlopen

Vraag R1-1 & R1-2: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Rijksinstanties - vervolgvragen organisatie van de invoering (2 uit 6)

Maken van afspraken met ketenpartners over bekostiging 
en leges-doorberekeningen (n=2)

Inrichten of aanpassen van processen m.b.t. de reguliere 8 
weken vergunningprocedure (n=6)

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken zijn intern gestart

In beeld is wie welke verantwoordelijkheid heeft in
de keten

Gesprekken met ketenpartners zijn gestart

Afspraken over onderlinge verrekeningen zijn in
concept klaar

Afspraken over onderlinge verrekeningen zijn
(inter)bestuurlijk vastgesteld

Systemen zijn aangepast voor onderlinge
verrekeningen

Onderlinge verrekening is volledig mogelijk

Vraag R1-3 & R1-4: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit

17%

67%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geïnventariseerd welke
(werk)processen geraakt worden

Meldingen,
vergunningaanvragen/adviezen,

ontheffingsverzoeken en ketenpartners
in nieuwe situatie in beeld gebracht

Plan opgesteld voor de aanpassing
van de (werk)processen

De aanpassingen van de
(werk)processen zijn in gang gezet

De aanpassingen van de
(werk)processen zijn vergevorderd

Medewerkers geïnstrueerd om met de
aanpassingen in de processen te

kunnen werken
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Rijksinstanties - vervolgvragen organisatie van de invoering (3 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het inwinnen van 
advies (met instemming) bij een meervoudige 

aanvraag (n=6)

Het zorgen voor de benodigde competenties tot beoordeling 
van vergunningaanvragen/meldingen en/of 

ontheffingsverzoeken (n=4)

25%

25%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inzichtelijk is welke competenties voor de
beoordeling nodig zijn

Er is in beeld gebracht welk type en aantallen
beoordelingen u in de nieuwe situatie kan

verwachten en wie de ketenpartners zijn bij de
beoordeling

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan

wel nieuwe medewerkers aan te trekken

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel
aangetrokken om om de beoordelingen conform

hoofdstuk 8 van Bkl te kunnen uitvoeren

Vraag R1-5 & R1-6: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

Uitgangspunten zijn vastgesteld over wanneer
advies wordt gevraagd, zover dit niet juridisch is

vastgelegd

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn in concept klaar

Werkafspraken bij het geven of inwinnen van
advies (met instemming) zijn (inter)bestuurlijk

vastgesteld

Werkafspraken zijn verwerkt in werkprocessen
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Rijksinstanties - vervolgvragen organisatie van de invoering (4 uit 6)

Het maken van afspraken met andere overheden over de 
samenwerking in de keten in de afhandeling van 

vergunningaanvragen, meldingen, ontheffingsverzoeken en 
vooroverleg (n=7)

Inrichten of aanpassen van processen voor toezicht en 
handhaving (n=5)

14%

71%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In beeld is wie welke verantwoordelijkheid heeft in
de keten

In beeld is of en welke samenwerkingsprocessen
met ketenpartners opnieuw moeten worden

ingericht

Gesprekken hierover zijn gestart met relevante
ketenpartners

Afspraken over de samenwerking zijn in concept
klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

80%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen geraakt
worden en inzichtelijk is welke competenties nodig zijn

Er is in beeld gebracht welk type en aantallen wijzigingen u
in de nieuwe situatie kan verwachten en wie de

ketenpartners daarbij zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van de
(werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde competenties
bij de medewerkers te krijgen, dan wel nieuwe

medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in gang
gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel aangetrokken om
deze werkprocessen te kunnen doorlopen

Vraag R1-7 & R1-8: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Rijksinstanties - vervolgvragen organisatie van de invoering (5 uit 6)

Het maken van afspraken met ketenpartners over het 
digitaal uitwisselen van gegevens/informatie (bij VTH-

dossiers) (n=5)

Inrichten of aanpassen van processen tot het wijzigen van 
wetgevingsproducten (n=5)

80%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesprekken hierover zijn gestart

In beeld is wie welke gegevens nodig heeft in de
keten

In beeld is of en welke informatie-
uitwisselingsprocessen met ketenpartners opnieuw

moeten worden ingericht

Afspraken over de wijze van uitwisselen van
gegevens zijn in concept klaar

Afspraken zijn (inter)bestuurlijk vastgesteld

Afspraken zijn verwerkt in (werk)processen

20%

40%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen geraakt
worden en inzichtelijk is welke competenties nodig zijn

Er is in beeld gebracht welk type en aantallen wijzigingen
u in de nieuwe situatie kan verwachten en wie de

ketenpartners daarbij zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van de
(werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde competenties
bij de medewerkers te krijgen, dan wel nieuwe

medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in gang
gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel aangetrokken om
deze werkprocessen te kunnen doorlopen

Vraag R1-9 & R1-10: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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Rijksinstanties - vervolgvragen organisatie van de invoering (6 uit 6)

Inrichten of aanpassen van processen tot het monitoren van 
programma’s en omgevingswaarden (n=3)

Inrichten of aanpassen van processen tot actualisatie van 
beperkingengebieden in de Omgevingsregeling en 

ontsluiting in DSO (n=5)

33%

33%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke programma’s en 
omgevingswaarden onder verantwoordelijkheid van 

uw organisatie vallen

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen geraakt
worden en inzichtelijk is welke competenties nodig zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van de
(werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan wel

nieuwe medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in gang
gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel aangetrokken
om deze werkprocessen te kunnen doorlopen

20%

40%

20%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er is geïnventariseerd welke (werk)processen geraakt
worden en inzichtelijk is welke competenties nodig

zijn

Er is beeld gebracht welke type en aantallen
wijzigingen u in de nieuwe situatie kan verwachten en

wie de ketenpartners daarbij zijn

Er is een plan opgesteld voor de aanpassing van de
(werk)processen

Er is een plan opgesteld hoe de benodigde
competenties bij de medewerkers te krijgen, dan wel

nieuwe medewerkers aan te trekken

De aanpassingen van de (werk)processen zijn in
gang gezet

De aanpassingen van de (werk)processen zijn
vergevorderd

Medewerkers zijn geïnstrueerd, dan wel aangetrokken
om deze werkprocessen te kunnen doorlopen

Vraag R1-11 & R1-12: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit



71

Rijksinstanties - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (1 uit 2)

Vraag R3-B1: Gaat uw organisatie (zelf)  aansluiten op de landelijke voorziening om vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?
Vraag R3-B2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

Basis R3-B1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor instantie (n=8)
Vraag R3-B2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=6)

100%

50% 38% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
Niet van toepassing
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

75% 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de landelijke voorziening om 
vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen?
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Rijksinstanties - invoering digitaal stelsel Omgevingswet (2 uit 2)

Vraag R3-C1: Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de LV-BB om omgevingswetdocumenten te kunnen publiceren?
Vraag R3-C2: Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit onderdeel aan te kunnen sluiten op de 
landelijke voorziening?

100%

10% 30% 40% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Q3 2019

Hebben we al gedaan
Zijn we mee bezig
Willen we gaan doen
Nog onbekend
Niet van toepassing
Zijn we niet van plan
Geen deelname aan onderzoek

Hoe ver is uw organisatie met het aanpassen of verwerven van de techniek om voor dit 
onderdeel aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening?

Basis R3-C1: desbetreffende uitspraak is 
van toepassing voor instantie (n=10)
Vraag R3-C2: is bezig met desbetreffende 
activiteit (n=3)

*

* Vraag is aan iedereen gesteld in 2019

30% 70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q2 2020

Vraag niet gesteld in 2019

Ja

Nee, wij hebben de
aansluiting uitbesteed

Geen deelname

Gaat uw organisatie (zelf) aansluiten op de LV-BB om omgevingswetbesluiten te kunnen 
publiceren?
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Rijksinstanties - vervolgvragen digitaal stelsel Omgevingswet

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor de 
behandeling van meldingen en vergunningaanvragen (n=6)

Het aanschaffen/aanpassen van systemen voor het 
opstellen, wijzigen en publiceren van 

omgevingswetbesluiten (n=3)

33%

17%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traject gestart op een systeem waarmee
vergunningaanvragen, meldingen en andere

berichten kunnen worden ontvangen vanuit het
DSO-LV

Er is een programma van eisen met betrekking tot
dit systeem vastgesteld

De aanschaf van dit systeem is aanbesteed

De leverancier van dit systeem is bezig met de
installatie

Het testen van dit systeem is afgerond

Traject gestart waarmee de aansluiting van het
systeem op DSO-LV wordt gerealiseerd

De aansluiting van het systeem op DSO-LV is
getest

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er heeft een oriëntatie t.a.v. impact
plaatsgevonden

Er heeft een marktoriëntatie plaatsgevonden

De verwerving is gestart

De verwerving is afgerond

Er is getest in een proefomgeving

Vraag R3-2 & R3-3: Kunt u hieronder aangeven welk antwoord het beste bij de huidige situatie past? Basis: is bezig met 
desbetreffende activiteit
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