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Inleiding

In opdracht van Ministerie IenM, VNG, IPO en UvW is door RWS een Verkenning Implementatie Omgevingswet uitgevoerd volgens de MIRT aanpak. Een aanpak waarbij stapsgewijs van analyse naar beoordeling naar beslisinformatie wordt toe gewerkt.
De verkenning is uitgevoerd op een vijftal deelonderwerpen: Verantwoordelijkheid, Sturing en Uitvoering
(verder:VSU), Informatiepunt, Invoeringsbegeleiding, Digitale informatievoorzieningen (verder:DIV) en
inrichting Vergunningverlening Toezicht en Handhaving(verder: VTH). In de bestuurlijk vastgestelde
starnotities liggen voor deze onderwerpen de te verkennen alternatieven vast.
Vanaf juni 2013 is stapsgewijs toegewerkt naar de nu voorliggende eindrapportage. In november vorig
jaar is een eerste tussenbalans opgeleverd. Op 12 december jl. heeft het bestuurlijk overleg het beoordelingskader, de redeneerlijn (een aantal algemene uitgangspunten) en de systematiek voor het bepalen
van de kosten effectiviteit vastgesteld. In februari is een tweede tussenbalans opgeleverd, die is besproken in de Projectgroep Verkenning. De opmerkingen zijn betrokken en verwerkt in deze eindrapportage.
Kenmerkend voor de MIRT aanpak is dat de verkenning in goed overleg met de toekomstige gebruikers
wordt uitgevoerd. In de afgelopen periode is het gebruikersplatform drie keer geraadpleegd in het kader
van deze Verkenning. Tussentijds is het gebruikersplatform regelmatig bevraagd op deelonderwerpen.
Het gebruikersplatform is door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang. In
maart is een marktpeiling gehouden onder bedrijven, die een rol zouden kunnen gaan spelen bij de implementatie. Zo’n 60 bedrijven waren bij deze peiling betrokken. Een beschrijving van alle partijen die op
één of andere wijze inbreng hebben geleverd bij deze verkenning is als bijlage bijgevoegd.
Ondanks dat uit de impactanalyse naar voren kwam dat de Omgevingswet nog geen prioriteit is voor
decentrale overheden en bedrijven is betrokkenheid van deze partijen bij de implementatie groot. Gedurende deze verkenning is regelmatig een beroep gedaan op de inbreng van deze partijen en ze hebben
ons niet teleurgesteld en waren bereid om hun kennis en ervaring met ons te delen. Dat heeft een bijdrage geleverd aan het resultaat dat nu voorligt.
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1

Algemeen

1.1

Onderdelen en de samenhang.
De verkenning is uitgevoerd op een vijftal deelonderwerpen: Verantwoordelijkheid, Sturing en Uitvoering, Informatiepunt, Invoeringsbegeleiding, Digitale informatie voorziening(verder:DIV) en inrichting
Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (verder:VTH).In de bestuurlijk vastgestelde startnotities
liggen voor deze onderwerpen de te verkennen alternatieven vast.
Om de alternatieven te kunnen toetsen en de verschillende alternatieven tegen elkaar te kunnen afwegen, vergelijken en zo nodig te optimaliseren is bij de start van de verkenning met het werkveld een
beoordelingskader opgesteld. Daarnaast zijn de bestuurlijke uitgangspunten met betrekking tot de verdeling van de verantwoordelijkheden van de totale implementatie in een redeneerlijn vastgelegd. De
scope van de kosten effectiviteit heeft als kader gediend voor het in beeld brengen van de kosten van de
implementatie. In onderstaand figuur is de samenhang tussen de deelproducten in beeld gebracht.
De verkenning is uitgevoerd volgens de MIRT aanpak. Een aanpak waarbij stapsgewijs van analyse naar
beoordeling van de alternatieven naar beslisinformatie over de alternatieven wordt toegewerkt.

KADERS EN RANDVOORWAARDEN:
Hfdst 1
Kosten-effectiviteitsanalyse

Beoordelingskader

Redeneerlijn

Impactanalyse

DEELONDERWERPEN:
Regie/monitoring
Hfdst. 2

Invoeringsbegeleiding Hfdst. 3

Informatiepunt
Hfdst. 4

Digitalisering
Hfdst. 5

VTH
Hfdst. 6

Analyse

PROCES

Beoordelen

Opleveren
beslisinformatie
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In de nu volgende paragrafen en hoofdstukken worden de resultaten van de verkenning beschreven.

1.2

Resultaten Impactanalyse
De impactanalyse is uitgevoerd bij het rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten
en bedrijfsleven (via belangenorganisaties). De impactanalyse geeft een beeld van hoe de gebruikers de
impact van de Omgevingswet ervaren en wat zij nodig hebben voor een succesvolle implementatie.
Hoofdconclusie is dat het een grote inspanning zal vragen om de beoogde doelen van de Omgevingswet
ook in de praktijk te realiseren. Deze doelen van de Omgevingswet worden wel breed onderschreven
door partijen. De gevraagde inspanning betekent dat zonder goede en intensieve invoeringsbegeleiding
de kans bestaat dat de wet wel naar ‘de letter’, maar onvoldoende ‘naar de geest’ zal worden uitgevoerd.
Belangrijkste redenen hiervoor liggen in de benodigde gedragsverandering bij vele partijen, de aanpassing van werkprocessen – niet alleen binnen, maar ook tussen organisaties - en de digitalisering van
informatie en procedures.
Veel partijen merken op dat de gevolgen van de Omgevingswet pas goed zijn in te schatten als de uitvoeringsregelgeving bekend is. De Omgevingswet heeft bij gemeenten nog weinig prioriteit. Die ligt op
dit moment veel meer bij bezuinigingen, samenwerking en de decentralisaties in het sociale domein.
Gegeven de grote inspanning die nodig is, vormt dat een punt van zorg.
De grootste impact van de Omgevingswet wordt verwacht in de aanpassing van de werkprocessen op het
gebied van bestuurlijke visies en planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen en
tussen organisaties. Het gaat met name om de werkprocessen tussen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Op korte termijn worden geen organisatiewijzigingen verwacht om
beter voor te sorteren op de implementatie van de Omgevingswet.
Cultuurverandering wordt belangrijker gevonden dan structuurverandering. De intensievere samenwerking tussen organisatieonderdelen en tussen organisaties zal naar verwachting wel leiden tot diverse
vormen van netwerkstructuren. De benodigde tijd en kosten voor een succesvolle implementatie van de
Omgevingswet zijn op dit moment wel naar aard, maar nog niet of heel beperkt in omvang in te schatten. Verwacht wordt dat ongeveer twee jaar nodig is tussen het moment dat de uitvoeringsregels duidelijk zijn en het van kracht worden van de wet.
Decentrale overheden zien het als hun belangrijkste taak om onderling afspraken te gaan maken over de
taakverdeling en de invulling en afstemming van de werkprocessen, mandatering en informatievoorziening, met name op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij horen ook afspraken over de na te streven mate van uniformiteit in werkprocessen en procedures in relatie met de behoeften aan eigen, bestuurlijke afwegingsruimte. Alle partijen geven aan om de noodzakelijke cultuurverandering binnen de eigen organisatie als een eigen verantwoordelijkheid op te willen pakken, waarbij
samen werken aan concrete pilots een belangrijk middel is.
De aandachtspunten voor de deelprojecten zijn in de deelprojecten verwerkt. Voor een uitgebreidere
beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar de rapporten die zijn opgenomen in het bijlagenrapport VSU.

1.3

Beoordelingskader
Om de voorliggende alternatieven te kunnen wegen is bij de start samen met het werkveld een beoordelingskader ontwikkeld. Het beoordelingskader is ontwikkeld om tijdens de verkenningsfase de implementatieproducten aan de beoordelingscriteria te kunnen toetsen en de verschillende alternatieven tegen
elkaar af te wegen, te vergelijken en zo nodig te optimaliseren. Zo wordt ook transparant gemaakt hoe
de beoordeling van de verschillende alternatieven tot stand is gekomen.
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Na de verkenningsfase kan het beoordelingskader tevens dienen als basis voor monitoring van de voortgang van de implementatie om te bepalen in welke mate de implementatie een succes is en op welke
onderdelen extra inzet nodig is.
De volgende beoordelingsfactoren zijn getoetst:
A. Interpretatie en toepassen van de Wet naar letter en geest.
B. Werkprocessen zijn voldoende ondersteund en operationeel.
C. Op tijd gereed.
D. Flexibel en anticiperend op ontwikkelingen.
E. Soepele overgang van de invoering.
F. Binnen budget.
G. Juiste mensen beschikbaar.
Om de alternatieven voldoende te kunnen wegen zijn de beoordelingsfactoren verder uitgewerkt in beoordelingscriteria. Het resultaat is een weging per deelproject van hoe de alternatieven scoren op de
verschillende beoordelingsfactoren –en onderliggende criteria. De beoordeling van de alternatieven zal
per deelproject in de betreffende hoofdstukken worden beschreven.

1.4

Redeneerlijn verantwoordelijkheden
Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden van het totale implementatieprogramma is de redeneerlijn ontworpen en deze is in november 2013 in het bestuurlijk overleg vastgesteld. De redeneerlijn beschrijft de bestuurlijke uitgangspunten, in volgorde van prioriteit, voor de verdeling van verantwoordelijkheid, de sturing en uitvoering van de implementatie:
1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: Samenwerking tijdens de voorbereiding en gedurende de implementatie is een succesfactor. Het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie kent daarbij - met
respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid - ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2. Systeemverantwoordelijkheid. Het rijk is systeemverantwoordelijk en verantwoordelijk voor onderwerpen, die niet goed decentraal kunnen worden belegd. Het Rijk is verantwoordelijk voor het vormgeven van het wettelijk kader en het beleidskader alsook de implementatie ervan. Daarbij hoort ook
het creëren van de vereiste basiscondities voor de uitvoering van de wetgeving in de vorm van eventuele centrale voorzieningen (bijvoorbeeld bepaalde loketten en registratiesystemen) en het zo nodig
faciliteren van de implementatie.
3. Eigen verantwoordelijkheid: Overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties zijn verantwoordelijk
voor implementatie in de eigen organisatie.
4. Vrijheid en verantwoordelijkheid: Bij de uitvoering van implementatietaken staan vrijheid en verantwoordelijkheid in evenwicht. De verantwoordelijkheid voor het vormgegeven en uitvoeren van de implementatietaken worden bij de betreffende overheid gelaten. Alleen waar het gaat om een eenduidige
en transparante benadering en werkwijze richting maatschappelijke groeperingen als burgers en initiatiefnemers zet het Rijk daar nog sturing op.
5. Dienstverlening voorop: de overheden stellen zich bij de uitvoering van de implementatie dienstverlenend op, stellen burgers en bedrijven centraal en staan zo dicht mogelijk bij de initiatiefnemers. Kwaliteit van de dienstverlening vertaalt zich enerzijds in de inhoud van het product of de dienst die wordt
geleverd en anderzijds in de wijze waarop deze wordt geleverd.
De verantwoordelijkheid voor uitvoering van taken houdt niet altijd vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor bekostiging van die taak in. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in de bijlagen.
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1.5

Kosteneffectiviteitanalyse (KEA)

In het onderzoek 'Kosteneffectiviteitanalyses implementatieonderdelen en kostenramingen
overheden' van SIRA zijn de kosten voor de alternatieven van de sturingsmodellen, invoeringsbegeleiding, informatiepunt en digitale informatievoorziening in kaart gebracht (volledige
rapport is als bijlage bijgevoegd). Daarbij is gekeken wat de kosten voor de verschillende alternatieven zijn voor de uitvoeringsorganisatie en wat de kosten zijn voor de gebruikers (centrale en decentrale overheden). Daarnaast zijn de alternatieven op effectiviteit beoordeeld aan
de hand van het beoordelingskader.
1.5.1

Implementatiekosten per implementatieonderdeel, per alternatief
De onderstaande tabel vat de kosten per implementatieonderdeel en de beheerkosten, per
alternatief samen. Het betreft hier de kosten voor de implementatie onderdelen die worden
gemaakt tot en met 2020 en na 2020 voor de beheerkosten. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de kosten voor een uitvoeringsorganisatie en voor de gebruikers. De kosten
voor de gebruikers worden beïnvloed door de keuze veel of weinig gezamenlijk uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een keuze voor alternatief 1 voor invoeringsbegeleiding worden beperkt producten ontwikkeld vanuit een uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat de gebruikers de andere
producten zullen moeten inkopen en dat de kosten daarvan bij de gebruikers komen te liggen
Per alternatief zijn de minimale en de maximale kosten aangegeven. De bandbreedte is per
implementatie onderdeel bepaald op basis van een risico analyse.
Tabel 1. Implementatiekosten tot en met 2020 en beheerkosten na 2020, per implementatie
onderdeel en per alternatief in mln.

Alternatief

Minimale kosten

Maximale kosten

Beheerkosten

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

na 2020

organisatie

organisatie

per jaar

Regie implementatie en uitvoering
A. Interbestuurlijk/Publiek

7,3

0,9

8,2

12,2

1,5

13,7

nvt

7,3

0,9

8,2

12,2

1,5

13,7

nvt

2,4

0,2

2,6

4,0

0,3

4,3

nvt

Alternatief 1

14,1

11,0

25,1

18,1

14,2

32,3

nvt

Alternatief 2

21,6

2,8

24,4

27,8

3,6

31,4

nvt

Alternatief 3

24,2

-

24,2

31,1

-

31,1

nvt

25,8

-

25,8

30,8

-

30,8

3,6 –4,0

B.
Interbestuurlijk/Privaat
C.
Privaat/Privaat

IB

IP
A1 Interbestuurlijk/publiek

(min-max)

(centrale variant)
A2

26,3

-

26,3

31,7

-

31,7

Interbestuurlijk/publiek

4,0-4,4
(min-max)

(hybride variant)
A3

28,1

Interbestuurlijk/publiek
(netwerk)
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-

28,1

34,0

-

34,0

4.0-4,4
(min-max)
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B1 Interbestuurlijk/privaat

5,5

26,2

31,7

5,5

32,1

37,6

(maximaal privaat)

4,3-4,8
(min-max)

B2
Interbestuurlijk/privaat

16,5

12,4

28,9

19,1

14,5

33,6

(maximaal publiek)

4,2-4,6
(min-max)

C1 Volledig privaat
(met winstoogmerk)

4,2

26,2

30,4

4,2

32,1

36,3

4,0-4,5
(min-max)

C2
Volledig privaat
(zonder winstoogmerk)

4,2

23,6

27,8

4,2

29,0

33,2

3,6-4,0
(min-max)

DIV1
Doorontwikkeling
Olo en Ruimtelijke-

15,4

7,7

23,1

23,2

11,4

34,6

plannen.nl

1.5.2

6,3 – 7,1
(min-max)

Implementatiekosten per implementatie onderdeel, per alternatief voor regie
De keuze voor een alternatief voor regie op implementatie en uitvoering is van invloed op het aantal
alternatieven waaruit daarna kan worden gekozen voor bijvoorbeeld het deelonderwerp Informatiepunt.
Daarom zijn de kosten per implementatieonderdeel, per alternatief van regie samengevat in een tabel.
Het betreft hier de kosten die worden gemaakt tot en met 2020 en de beheerkosten na 2020.
Als eerste wordt gepresenteerd de tabel met kosten als wordt gekozen voor het alternatief A voor regie
implementatie en uitvoering (interbestuurlijke aansturing/publieke uitvoeringsorganisatie).
Voor de invoeringbegeleiding kan uit drie alternatieven worden gekozen, verschillend in ambitie en kosten. Voor de inrichting en uitvoering van het informatiepunt kan dan nog uit drie varianten worden gekozen(centraal, hybride of netwerk).
Tabel 2. Implementatiekosten tot en met 2020 en beheerkosten na 2020 per implementatie
onderdeel voor het alternatief A interbestuurlijke aansturing/publieke uitvoeringsorganisatie(mln.)
Alternatief

Minimale kosten

Maximale kosten

Beheerkosten

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

na 2020

organisatie

organisatie

per jaar

Regie implementatie en uitvoering
A. Interbestuurlijk/Publiek

7,3

0,9

8,2

12,2

1,5

13,7

nvt

Alternatief 1

14,1

11,0

25,1

18,1

14,2

32,3

nvt

Alternatief 2

21,6

2,8

24,4

27,8

3,6

31,4

nvt

Alternatief 3

24,2

-

24,2

31,1

-

31,1

nvt

25,8

30,8

30,8

3,6 –4,0

IB

IP
A1 Interbestuurlijk/publiek
(centrale variant)

25,8

-

-

(min-max)

Cijfers afkomstig van het Ministerie van IenM. Globale inschatting van de kosten omdat op dit moment de eisen
vanuit de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving nog niet duidelijk zijn. En op dit moment is nog niet duidelijk of de
beoogde verbetering met Olo3 worden behaald.
1
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A2
Interbestuurlijk/publiek

26,3

-

26,3

31,7

-

31,7

(hybride variant)

4,0-4,4
(min-max)

A3
Interbestuurlijk/publiek

28,1

-

28,1

34,0

-

34,0

(netwerk)

4.0-4,4
(min-max)

DIV2
Doorontwikkeling
Olo en Ruimtelijke-

15,4

7,7

23,1

23,2

11,4

34,6

plannen.nl

6,3 – 7,1
(min-max)

IB= Invoeringsbegeleiding;IP= Informatiepunt;DIV=digitale informatievoorzieningen.

In onderstaande tabel staan de kosten voor de alternatieven wanneer wordt gekozen voor alternatief B
regie op implementatie en uitvoering (interbestuurlijk/private uitvoeringsorganisatie. Bij een keuze voor
dit alternatief voor regie kan uit twee varianten van organisatie van het informatiepunt worden gekozen.
Omdat bij dit alternatief de regie op de uitvoering interbestuurlijk is belegd kan wederom een keuze uit
de drie alternatieven voor invoeringsbegeleiding worden gemaakt.
Tabel 3. Implementatiekosten tot en met 2020 en beheerkosten na 2020 per implementatie
onderdeel voor het alternatief B interbestuurlijke aansturing/private uitvoeringsorganisatie(mln.)
Minimale kosten
Maximale kosten
Beheerkosten
Alternatief
Uitvoerings- Gebruikers Totaal

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

organisatie

organisatie

na 2020 per jaar

Regie op implementatie en uitvoering
B. Interbestuurlijk/Privaat

7,3

0,9

8,2

12,2

1,5

13,7

nvt

Alternatief 1

14,1

11,0

25,1

18,1

14,2

32,3

nvt

Alternatief 2

21,6

2,8

24,4

27,8

3,6

31,4

nvt

Alternatief 3

24,2

-

24,2

31,1

-

31,1

nvt

26,2

31,7

5,5

32,1

37,6

4,3 -4,8

IB

IP
B1 3Interbestuurlijk/privaat

5,5

(maximaal privaat)

(min-max)

B2
Interbestuurlijk/privaat

16,5

12,4

28.9

19.1

14,5

33,6

(maximaal publiek)

4,2-4,6
(min-max)

DIV
Doorontwikkeling
Olo en Ruimtelijkeplan-

15,4

7,7

23,1

23,2

11,4

nen.nl

34,6

6,3-7,1
(min-max)

IB= Invoeringsbegeleiding;IP= Informatiepunt;DIV=digitale informatievoorzieningen.

Cijfers afkomstig van het Ministerie van IenM. Globale inschatting van de kosten omdat op dit moment de eisen
vanuit de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving nog niet duidelijk zijn. En op dit moment is nog niet duidelijk of de
beoogde verbetering met Olo3 worden behaald.
3 Deze variant scoort een onvoldoende op het beoordelingskader.
2
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Tenslotte de kosten voor de verschillende alternatieven als wordt gekozen voor het alternatief C regie op
implementatie en uitvoering (privaat/privaat). Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is er vanuit gegaan dat de private partijen hetzelfde bieden bij invoeringsbegeleiding en informatiepunt.
Vanwege het ontbreken van regie bij een publieke organisatie kan daarop geen invloed worden uitgeoefend. In de praktijk bestaat de kans dat private partijen slechts delen van de implementatie producten
aanbieden.
Tabel 4. Implementatiekosten tot en met 2020 en beheerkosten na 2020 per implementatie
onderdeel voor het alternatief C privaat/privaat(mln.)
Alternatief

Minimale kosten

Maximale kosten

Beheerkosten

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

Uitvoerings- Gebruikers Totaal

na 2020

organisatie

organisatie

per jaar

Regie op implementatie en uitvoering
C. Privaat/privaat

2,4

0,2

2,6

Alternatief 1

25,1

Alternatief 2

24,4

Alternatief 3

4,0

0,3

4,3

nvt

25,1

32,3

32,3

nvt

24,4

31,4

31,4

nvt

24,2

24,2

31,1

31,1

nvt

26,2

30,4

32,1

36,3

IB

IP4
C1 Volledig privaat

4,2

4,2

(met winstoogmerk)

4,0-4,5
(min-max)

C2

4,2

23,6

27,8

4,2

29,0

33,2

Volledig privaat

3,6-4,0
(min-max)

(zonder winstoogmerk)
DIV
Doorontwikkeling
Olo en Ruimtelijke-

15,4

7,7

23,1

23,2

plannen.nl

1.5.3

11,4

34,6

6,3 – 7,1
(min-max)

Kosteneffectiviteitanalyse
Kosteneffectiviteit per implementatieonderdeel, per alternatief
Voor de verschillende alternatieven is gekeken naar de kosteneffectiviteit. De onderstaande tabel vat de
gemiddelde effectiviteitscore voor de verschillende alternatieven samen per alternatief van regie op implementatie en uitvoering.

4

De C1 en C2 variant scoren onvoldoende op het beoordelingskader.
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Tabel 5. Gemiddelde kosteneffectiviteitscore per alternatief naar regie op implementatie en
uitvoering.
Kosten- effectiviteitscore

Alternatieven

Regie Alternatief A
Interbestuurlijk/Publiek
uitvoering

Regie Alternatief B
Interbestuurlijk/
private uitvoering

Regie Alternatief
C
Privaat/privaat

Regie op implementatie en
uitvoering
Interbestuurlijk/publiek

7,6

Interbestuurlijk/privaat

6,0

Privaat/Privaat

4,4

IB
Alternatief 1

6,6

6,6

6,6

Alternatief 2

7,6

7,6

7,6

Alternatief 3

7,3

7,3

7,3

IP
A1 Interbestuurlijk/publiek
(centrale variant)
A2
Interbestuurlijk/publiek (hybride variant)
A3
Interbestuurlijk/publiek
(netwerk)
B1 interbestuurlijk/privaat
(maximaal privaat)
B2
Interbestuurlijk/privaat
(maximaal publiek)
C1 Volledig privaat
(met winstoogmerk)
C2
Volledig privaat
(zonder winstoogmerk)

8,0
7,6

7,2

5,9
6,3

5,2
4,7

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meer publiek alternatieven de meeste effectiviteit geven bij de
implementatie van de Omgevingswet. De voornaamste reden hiervan is dat bij het overlaten van activiteiten aan de markt, niet kan worden gegarandeerd dat alle onderdelen die nodig zijn voor een effectieve
implementatie ook daadwerkelijk worden ontwikkeld en aangeboden.
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1.6

Planning
Wat de planning in algemene zin laat zien is dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet
ver weg lijkt, maar dat het voor een goede implementatie noodzakelijk is al op korte termijn besluiten te
nemen over de wijze van uitvoering. Om op tijd ingericht te zijn voor de uitvoering van de implementatie
zal in 2014 een besluit moeten worden genomen over het sturingsmodel. De keuze voor het model is
mede bepalend voor de wijze van uitvoering van de invoeringsbegeleiding en informatiepunt. Er zit ook
een zekere volgtijdigheid in de uitvoering van de onderdelen.
Voor een volledig operationeel Informatiepunt op 1 juli 2018 zal in de tweede helft van 2014 al een start
moeten worden gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsplan. Echter eerst zal een keuze moeten
worden gemaakt voor de wijze van regievoering, voordat kan worden gestart met de verdere uitwerking.
Bij een keuze voor een private uitvoering van het Informatiepunt zal begin 2015 moeten worden gestart
met het offerte traject. Ook de invoeringsbegeleiding vraagt om een keuze voor een alternatief in 2014
zodat in 2015 gestart kan worden met de aanbesteding of uitwerking.
De volledige planning is als bijlage bijgevoegd.
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2

2.1

Alternatieven sturing op de implementatie omgevingswet (VSU)

Inleiding
Het doel is te komen tot een effectieve en efficiënte organisatie van de implementatie van de Omgevingswet. De verantwoordelijkheden, sturing en uitvoering moeten dan goed zijn belegd.
Voor de sturing op de implementatie zijn drie alternatieven verkend, namelijk:
A.interbestuurlijke aansturing en uitvoering door een publieke uitvoeringsorganisatie
(publiek/publiek),
B.interbestuurlijke aansturing en uitvoering door een private uitvoeringsorganisatie
(publiek/privaat) en
C.privaat met toezichtmodel overheden (privaat/privaat).
Diverse marktpartijen hebben als consortium een model ontwikkeld voor private uitvoering. Dit model is
in de verkenning als alternatief D opgenomen.
De beschrijving van het sturingsmodel gaat hoofdzakelijk in op de sturing van de implementatie. De alternatieven voor uitvoering worden beschreven binnen de deelprojecten IB, IP, VTH en DIV.

2.2
2.2.1

Beschrijving van de alternatieven

Alternatief A Interbestuurlijke aansturing en publieke uitvoeringsorganisatie (publiek/publiek)

Minister I&M
kaders en afspraken
afspraken

Sturing

Bestuurlijk Koepeloverleg
Directeurenoverleg
(bestaand, Rijk, IPO, VNG, UvW)

Programmaraad
Overheden

Gebruikersraad

opdrachtgever
participatie

(Rijk, IPO, VNG, UvW)

advies

uitvoeringsprogramma
jaarprogramma
monitoringsinformatie

(overheden, bedrijfsleven
en burgers)

verantwoordingsrapportage
monitoringsrapportage

Programmabureau/
uitvoeringsorganisatie
opdrachtnemer

dienstverleners/leveranciers

Figuur 1 Alternatief A
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advies

Uitvoering
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Sturing, programmaraad en uitvoeringsprogramma
Bij dit alternatief is de sturing van de implementatie interbestuurlijk georganiseerd en in een programmaraad belegd. Het Rijk (de diverse domeinen), provincies, gemeenten en waterschappen zijn vertegenwoordigd in de programmaraad en geven gezamenlijk sturing aan de implementatie. Voor het bedrijfsleven zal de deelname nog worden bezien. Over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
worden afspraken gemaakt en vastgelegd. De programmaraad kiest uit haar midden een partij als formele opdrachtgever. De programmaraad verleent de opdracht voor de vorming en inrichting van een
programmabureau voor de regie en de uitvoering van de implementatie. De programmaraad wordt ambtelijke ondersteund door het programmabureau. De programmaraad stelt kaders vast voor het uitvoeringsprogramma voor de gehele implementatie (duur 5 jaar).
Gebruikersraad
Op het niveau van de programmaraad wordt een gebruikersraad ingesteld. Deze gebruikersraad wordt
samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers (overheden, bedrijfsleven en burgers). De gebruikersraad adviseert de programmaraad en de uitvoeringsorganisatie gevraagd en ongevraagd en
heeft een onafhankelijk voorzitter. De gebruikersraad wordt ambtelijke ondersteund door het programmabureau.
Programmabureau en uitvoeringsorganisatie
De programmaraad verzoekt het publiek ingericht programmabureau een jaarprogramma te maken. Dit
programmabureau richt de uitvoering in en start de uitvoering van de implementatieonderdelen en heeft
de regie over de monitoring van de voortgang van de implementatie. Zie voor de invulling paragraaf
monitoring.
De directeur van het programmabureau legt verantwoording af bij de programmaraad en rapporteert
over de voortgang van de uitvoering van de activiteiten.
Planning: Duur tot aan start uitvoering is 15 maanden.
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2.2.2

Alternatief B. interbestuurlijke aansturing en uitvoering door een private uitvoeringsorganisatie
(publiek/privaat)

Minister I&M
kaders en afspraken

Sturing

Bestuurlijk Koepeloverleg
Directeurenoverleg

afspraken

(bestaand, Rijk, IPO, VNG, UvW)

Overheden

Programmaraad
participatie

(Rijk, IPO, VNG, UvW)
monitoringsinformatie

Gebruikersraad

opdrachtgever
advies

(overheden, bedrijfsleven
en burgers)

Rapportage verantwoording
en monitoring

Programmabureau

gedelegeerd opdrachtgever
uitvoeringsprogramma
jaarprogramma
Verantwoordingsrapportage

Private
Uitvoeringsorganisatie
opdrachtnemer

advies

Uitvoering

dienstverleners/leveranciers

Figuur 2 Alternatief B

De interbestuurlijke sturing is vergelijkbaar met alternatief A. Bij alternatief B wordt er een splitsing gemaakt tussen het interbestuurlijke programmabureau (de sturing) en de private uitvoeringsorganisatie
(de uitvoering).
Programmabureau
Het programmabureau stelt de opdrachtomschrijving (implementatieprogramma voor 5 jaar), de selectie- en gunningcriteria op voor private uitvoering en stemt de inhoud en procedure af met de programmaraad. De opdracht wordt verleend door het programmabureau en het programmabureau voert regie
op de voortgang van de uitvoeringsorganisatie en stuurt bij waar dat nodig is. Het programmabureau
monitort ook de voortgang van de implementatie bij de overheden.
Het managen van de contractrelatie met de uitvoeringsorganisatie geschiedt op basis van de principes
van systeemgerichte contractbeheersing. Deze principes gaan uit van ‘high trust, high penalty’, waarbij
het doel is dat de contractbeheersing efficiënt (op afstand, met zo min mogelijk inspanning) en effectief
(gericht op de toprisico’s van de opdrachtgever) wordt ingericht. De controle verloopt door het uitvoeren
van toetsen, die gericht zijn op de actuele risico’s voor de programmaraad.
Uitvoeringsorganisatie
Op basis van de goedkeuring van de programmaraad wordt de opdracht voor de private uitvoering verleend. De uitvoeringsorganisatie wordt ingericht en de uitvoering van de implementatieonderdelen wordt
gestart. De directeur van de uitvoeringsorganisatie legt verantwoording af bij het programmabureau en
rapporteert de voortgang van de uitvoering van de activiteiten.
Planning model B: Duur tot aan start uitvoering 24 maanden.
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2.2.3

Alternatief C. privaat met toezichtmodel overheden (privaat/privaat)

Minister I&M

Bestuurlijk Koepeloverleg
Directeurenoverleg
Rapportage monitoring
(bestaand, Rijk, IPO, VNG, UvW)

Overheden

participatie

Sturing

Raad van toezicht
Formulering wensenpakket

monitoringsinformatie

(Rijk, IPO, VNG, UvW)

Ambtelijke ondersteuning
Opdracht voor monitoring
Rapportage monitoring
Communicatie/website

Private Uitvoering

Uitvoering

Figuur 3 Alternatief C

Sturing
Bij het private alternatief wordt optimaal gebruik gemaakt van de marktwerking. Het wordt aan de markt
overgelaten om te komen met geschikte implementatieproducten en de opzet en uitvoering van een implementatieprogramma. De overheid levert de informatie aan over de wet en de onderliggende regelgeving en de toelichtingen.
Gebruikers
Het is aan de markt om te bepalen hoe de betrokkenheid van overheden(gebruikers) wordt georganiseerd.
Raad van Toezicht
Om de systeemverantwoordelijkheid van de overheid vorm te geven wordt een Raad van Toezicht ingesteld waarin de overheid is vertegenwoordigd.
Ambtelijke ondersteuning
Voor het regisseren en (laten) uitvoeren van aanbestedingen voor o.a. de monitoring, communicatie/website en de rapportage aan Tweede Kamer wordt ambtelijke ondersteuning voorzien.
Planning model C: Na 4 maanden is Raad van toezicht ingesteld. Het is moeilijk in te schatten hoe snel
de markt de uitvoering van de implementatie of delen daarvan oppakt.
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2.2.4

Alternatief D, De Eenvoudig Beter Academie (EBA)
Diverse marktpartijen hebben als consortium een alternatief ontwikkeld voor private uitvoering. De in
deze paragraaf weergeven informatie is uit de rapportage van de marktpartijen overgenomen.

Minister

Raad van toezicht:
publieke en private partijen
(opdrachtgever)

Gebruikersgroep:
publieke en private partijen,
initiatiefnemers
(adviseren)

Uitvoering:
private partijen (consortium)
(opdrachtnemer)

Figuur 4 Alternatief D

Sturing
De Rijksoverheid levert informatie aan, waaronder de wet, onderliggende regelgeving en de toelichtingen. De overheid geeft de bijbehorende kaders en uitgangspunten aan voor de implementatie. Vervolgens wordt het aan de markt overgelaten om binnen deze kaders de implementatie van de wet in goede
banen te leiden en te bepalen hoe de betrokkenheid van overheden en andere publieke en private gebruikers wordt georganiseerd.
Het is (nog) niet gangbaar, integendeel, dat de Tweede Kamer een op afstand geplaatst private organisatie de verantwoording geeft voor de uitvoering van een belangrijke overheidstaak. Daarentegen past
het EBA Privaat model voor de organisatie van de implementatie van de omgevingswet goed binnen de
nieuwe politieke stroming waarin de uitvoering van traditionele overheidstaken meer en meer bij de
markt wordt neergelegd en de gebruiker van voorzieningen daar zelf voor moet betalen.
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Raad van Toezicht
In lijn met de interbestuurlijke visie, dat de implementatie van de Omgevingswet alleen succesvol kan
zijn als alle partijen hun verantwoordelijkheid waarmaken in de vorm van onder meer gezamenlijke besluitvorming en gezamenlijke aansturing wordt een Raad van Toezicht voor de uitvoeringsorganisatie
geïnstalleerd. In de Raad van Toezicht kunnen gebruikers en ook bedrijvenkoepels zitting nemen. De
Raad van Toezicht geeft mede vorm aan en accordeert het meerjaren implementatie programma en ziet
er als controlerende instantie op toe dat de implementatie van de Omgevingswet soepel en volgens planning verloopt.
De Minister heeft invloed op de EBA via de Raad van Toezicht. Binnen dit gremium kan de Minister een
veto uitspreken over bepaalde activiteiten van de EBA. Wel heeft de minister geen absolute zeggenschap
over alle activiteiten die de EBA uitvoert aangezien de minister niet als enige de Raad van Toezicht
vormt.
De Minister i.c. de Raad van Toezicht kan met EBA afspraken maken over de frequentie van rapporteren,
over prestatie indicatoren, over de kritische succesfactoren, over risicobeheersingmaatregelen, over externe audits, et cetera.
Uitvoering
Het private model levert een waardevolle bijdrage aan de implementatie door het mede tot stand brengen van een:
een community; een platform voor de uitwisseling en overdracht van kennis en informatie dat voor
iedereen vrij en kosteloos toegankelijk is.
een (georganiseerde en begeleide) kennis- en leeromgeving voor het professionaliseren van de kennis en vaardigheden van de doelgroepen die in de praktijk moeten werken met de Omgevingswet.
Gebruikers
De gebruikers van de kennis- en leeromgeving kunnen op diverse wijzen invloed uitoefenen, via de brancheorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht, via verzoeken aan de private partij
en via gebruikersgroepen.
Verdienmodel
EBA heeft geen winstoogmerk, maar werkt kostenneutraal. Het uitgangspunt van de EBA is dat deze
volledig door gebruikers (participanten/klanten) zal worden bekostigd. De Rijksoverheid zal slechts om
een beperkte bijdrage worden gevraagd om de opzet van enkele kernactiviteiten te kunnen realiseren,
bijvoorbeeld door gebruik te (laten) maken van haar relatienetwerk of van beschikbaar stellen van materiaal voor trainingen en dergelijke. De EBA zal een systeem kennen van abonnementhouders, die tegen
een gereduceerde vergoeding of gratis beschikken over een basispakket met service en informatie en
een gereduceerd tarief voor cursussen et cetera. De bijdrage per participant is afhankelijk van de omvang van de organisatie en intensiteit van gebruik en kent een staffel. Voor niet abonneehouders zijn de
producten ook beschikbaar, maar tegen een meerprijs.
2.3

Beoordeling van de alternatieven
De sturingsmodellen zijn intern door het verkenningsteam en door Sira afgezet tegen het beoordelingskader. De beoordelingsfactoren A: “De interpretatie en toepassen van de wet naar letter en geest, B:
werkprocessen zijn voldoende ondersteund en operationeel en E: een soepele overgang van de invoering” scoren bij het model C (privaat/privaat) het minst. Bij de alternatieven publiek/privaat en publiek/publiek het best. Door de interbestuurlijke sturing en betrokkenheid van de publieke gebruikers
zullen gebruikers zich meer betrokken voelen en zullen gebruikers de implementatie als een gezamenlijke opgave zien. Er zijn meer mogelijkheden om actief sturing te geven, zowel via de programmaraad als
de gebruikersraad. Voor de “interpretatie en het toepassen van de wet naar letter en geest” zit de uitvoering van de implementatie dichter aan tegen de beleidskern zodat sneller kan worden geschakeld
tussen uitvoering en beleid.
De tijdigheid van de implementatie (beoordelingsfactor “C: op tijd gereed) is medeafhankelijk van de
organisatie van de implementatie en de begeleiding.
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Door de interbestuurlijke regie en uitvoering scoort model A hier het beste omdat de publieke partijen de
regie houden op de implementatie en de uitvoering daarvan. Alternatief B scoort hier minder (de regie op
de uitvoering ontbreekt) en alternatief C het minst omdat daar de volledige regie ontbreekt. Daar staat
tegenover dat marktpartijen wel veel kennis van de uitvoeringspraktijk inbrengen.
Omdat publieke partijen de veranderingen makkelijker kunnen absorberen scoort alternatief A op de
beoordelingsfactor “D: flexibel en anticiperend op ontwikkelingen” het beste.
Wijzigingen bij alternatief B kunnen leiden tot nieuwe afspraken, die contractueel moeten worden vastgelegd. Omdat de regie ontbreekt bij alternatief C scoort deze het laagst. Het is maar de vraag hoe de
wijzigingen bij de gebruikers terecht komen. Het is immers aan de private partij of deze met de wijzigingen aan de slag gaat en daarvoor producten aanpast.
Op de beoordelingsfactor “F: binnen budget” zullen de private alternatieven het beste scoren omdat private partijen beter projectmanagement voeren.
Bij de beoordelingsfactor “G: Juiste mensen beschikbaar” scoren de alternatieven gelijk. Het publieke
alternatief scoort iets beter omdat de benodigde kennis veelal bij de gebruikers aanwezig is. Hier tegenover staat dat private partijen kennis hebben van de uitvoeringspraktijk en flexibeler zijn als het gaat om
het regelen van capaciteit.
Bovenstaande laat zich als volgt samenvatten:
De drie alternatieven voor regie zijn aan de hand van het beoordelingskader gescoord en dat geeft het
volgende resultaat.
Tabel 6. Beoordeling alternatieven voor regie op implementatie en uitvoering.
A. Publiek-Publiek
Interpretatie en toepassen van

B. Publiek-Privaat

C. Privaat-Privaat

++

++

--

++

++

--

op tijd gereed

++

+

-

Flexibel en anticiperend op ont-

++

+

-

+

+

-

+/-

+

++

de Wet naar letter en geest
Werkprocessen zijn voldoende
ondersteund en operationeel

wikkelingen
Soepele overgang van de invoering
Binnen budget
Juiste mensen beschikbaar
Draagvlak (zie par. 2.4)

+

+

+

++

++

--

De alternatieven A en B scoren het beste omdat de betrokkenheid van de publieke gebruikers bij zowel
het gezamenlijk implementatieprogramma en/of de publieke uitvoering leidt tot de grootste betrokkenheid. Deze betrokkenheid is bij de veranderingen van houding en gedrag en het verkrijgen van urgentie
voor een tijdige implementatie essentieel.
Het slechts scoort alternatief C omdat de regie vanuit een publieke organisatie ontbreekt. Het kan leiden
tot een grote mate van versnippering omdat verschillende private partijen komen met implementatie
producten. Het is ook maar de vraag of alle onderdelen van de implementatie worden opgepakt door de
marktpartijen. Private partijen zullen wel kosten bewuster handelen dan publieke partijen.
Voor alternatief A en B is bij overheidspartijen en het bedrijfsleven het meeste draagvlak. Voor alternatief C is het draagvlak bij deze partijen beduidend lager. De verwachting is dat de implementatie geen
succes gaat worden bij alternatief C. De overheid houdt te weinig het overzicht en geeft te weinig sturing. Er wordt teveel losgelaten en overgelaten aan de markt, terwijl bij zo’n grote wetgevingsoperatie de
risico’s groot zijn. Alternatief C lijkt politiek te kwetsbaar.
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Voor een totaalvergelijking van de modellen inclusief kansen en risico’s wordt verwezen naar het deelrapport VSU.

2.4

Waardering en draagvlak van de alternatieven
In deze paragraaf worden de resultaten toegelicht van de bespreking en waardering van de alternatieven
in het gebruikersplatform en de marktpeiling.

2.4.1

Gebruikersplatform
In het gebruikersplatform is alternatief A, B en C besproken en gewaardeerd. Dit leverde onderstaand
beeld.
Waardering model
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Model A

Model B

Model C

totaal

Figuur 5 Waardering alternatieven

De waardering van alternatief A en B zijn nagenoeg gelijk en partijen spreken uit dat deze alternatieven
voor de regie bijdragen aan een succesvolle implementatie. Partijen geven aan dat ze het belangrijk vinden dat de overheid het overzicht en de regie behoud op de implementatie en dat de implementatie van
een wettelijke taak niet behoort bij een private partij. Zeker niet als het een taak is van een forse omvang en impact als die van de Omgevingswet.
Partijen verwachten niet dat alternatief C bijdraagt aan een succesvolle implementatie en kennen aan dit
alternatief een lage waardering toe.

Ook alle doelgroepen waarderen afzonderlijk alternatief A en B beter dan C. Opmerkelijk is dat
bij het bedrijfsleven (initiatiefnemers) alternatief A het beste scoort en alternatief C als slechtste. De robuustheid van alternatief A geeft volgens hen een grote mate van zekerheid en betrouwbaarheid en is de ruimte voor interpretatie beperkt.
2.4.2

Marktpeiling

Tijdens de marktpeiling spreken de marktpartijen (consultancybureaus en adviseurs) hun voorkeur uit voor alternatief C en alternatief B. In deze alternatieven is de grootste inbreng voor de marktpartijen voorzien. De aanpak van alternatief C wordt als vernieuwend gezien en vraagt een andere rol
van de overheid. Meer loslaten in plaats van het heft in eigen handen houden. Het beschreven alternatief
C vraagt volgens de marktpartijen ook een nadere uitwerking. De overheid staat namelijk op een te grote afstand en stuurt onvoldoende.
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Marktpartijen denken aan een combinatie van alternatief B en C, privaat/publiek waarbij de marktpartijen worden uitgedaagd en de publieke partijen de regie houden. Bij dit alternatief kan gebruik worden
gemaakt van de kennis van de uitvoeringspraktijk en de marktpartijen kunnen capaciteit leveren.
Marktpartijen vinden bij alternatief A en B dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en dat
er sturing wordt aangebracht. De onderlinge verschillen in de implementatie zullen hierdoor beperkt blijven en er wordt een goede basis gelegd voor een objectieve en betrouwbare informatievoorziening.
De samenwerking tussen publiek/publiek (alternatief A) en publiek/privaat (alternatief B) wordt als positief aangemerkt.
Marktpartijen vinden bij alternatief A en B de regie te veel. Dit leidt samen met de grootte van de interbestuurlijke organisatie tot een statische organisatie en mogelijk tot trage besluitvorming. Alternatief A
en B worden hierdoor duurder.
Door te veel centrale sturing en ontwikkeling van implementatieproducten worden de uitvoerende overheden te weinig actief betrokken of niet voldoende geactiveerd om het (nog ontbrekende) urgentiegevoel
om te zetten in (pro)actief handelen. Marktpartijen merken ook op dat zij de uitvoeringspraktijk faciliteren en dat zij het urgentiegevoel mede kunnen uitdragen.

2.5

Kosten van de alternatieven

De kosten van de alternatieven A, B en C komen terug bij de kosteneffectiviteitanalyse.
Voor alternatief D zijn de kosten door EBA onvoldoende inzichtelijk om in de kosteneffectiviteitanalyse
mee te nemen.
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2.6

Monitoring implementatie Omgevingswet

2.6.1

Vraagstelling
Het deelproject monitoring geeft antwoord op de vraag: Hoe kan een programma monitoring zo worden
ingericht dat het antwoord geeft op de volgende monitoringsvragen:
Welke activiteiten van de centrale invoeringsbegeleiding zijn uitgevoerd? Welke doelstellingen zijn
daarmee bereikt?
Welke producten van de centrale invoeringsbegeleiding moeten worden aangepast? Zijn er nog aanvullende producten nodig?
Hoe ver zijn de verschillende organisaties met de implementatie van de Omgevingswet? (Zijn organisaties klaar om met de omgevingswet te werken)
Zijn de hoofddoelen van de wet gerealiseerd?

2.6.2

Aanpak
Voor het opstellen van het monitoringsvoorstel zijn achtereenvolgens de volgende stappen gezet:
Bureauonderzoek van de wet en bestaande monitoringsinstrumenten
Analyse van de wet en opstellen voorstel voor monitoring
Confrontatie van de voorstellen bij de deelprojecten van de verkenning, vertegenwoordigers van
Eenvoudig Beter en het gebruikersplatform.
Voorstellen voorleggen aan de projectgroep Omgevingswet.
Voorstellen bijstellen en aanvullen met de Sturingsmodellen en een kostenparagraaf.

2.6.3

Perspectieven voor monitoring
Voor de opzet worden drie perspectieven voor de monitoring onderscheiden.
1. Monitoring Uitvoering centrale voorzieningen omgevingswet (2015 -2020): Hierbij wordt
de voortgang van de uitvoering van afspraken op basis van de verkenning implementatie inzichtelijk gemaakt voor de onderdelen invoeringsbegeleiding, informatiepunt, digitale informatievoorziening en VTH. Bij invoeringsbegeleiding gaat het er dan om welke producten daadwerkelijk zijn
gebruikt door de doelgroepen, welke producten hebben hun doelen bereikt en welke niet, aan
welke producten eventueel nog behoefte is en wat er verbeterd kan worden binnen de invoeringsbegeleiding om organisaties klaar te maken voor de wet.
2. Monitoring implementatie van de wet (2015 -2020): Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoever
de verschillende organisaties zijn met de implementatie van de wet binnen de eigen organisatie
en of de wet juist wordt geïnterpreteerd.
3. Monitoring werking van de wet (vanaf ca. 2018): Geeft inzicht in welke instrumenten van de
wet goed werken, welke minder goed werken en welke niet werken in de praktijk. Het gaat hier
om de signalering van verbetermogelijkheden van de wet en haar instrumenten. Er wordt daarin
samengewerkt met organisaties die op dit gebied al wettelijke monitoringstaken hebben, of maken gebruik van hun monitoringsgegevens.
Deze drie perspectieven hebben een onderling verband, omdat de doelen die in deze verschillende fases
moeten worden bereikt in elkaars verlengde liggen. De monitoring van deze fases is daardoor ook met
elkaar verbonden. Tijdens de bespreking van de tussenbalans in de Projectgroep Verkenning is besloten
om voor deze verkenning alleen de eerste twee perspectieven uit te werken.

2.6.4

Uitgangspunten voor het programma monitoring
Bij de uitwerking van het monitoringsprogramma zijn de volgende uitgangspunten van belang.
Streven naar maximaal resultaat met een minimale inzet.
De doelgroepen worden minimaal belast.
De deelnemende partijen kunnen zich herkennen in het monitoringsprogramma en hebben invloed op de opzet en uitwerking van het programma
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Het monitoringsprogramma brengt de voortgang van de implementatie in beeld en ook de eerste
periode na inwerkingtreding van de wet.
Waar mogelijk sluiten de monitoringsactiviteiten aan bij de reguliere uitvoering van de implementatie c.q. ondersteuning van de omgevingswet.
De producten van de centrale voorzieningen implementatie moeten zodanig zijn vormgegeven
dat de benodigde informatie voor de monitoring in het normale bedrijfsproces kan worden verzameld.
Resultaten van de monitoring moeten bruikbaar zijn voor de rapportage aan de TK over de
voortgang van de implementatie en uitvoering van de wet.
2.6.5

Samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het monitoringprogramma
Onderdelen in het monitorprogramma:
Doelstellingen zoals geformuleerd voor de verschillende perspectieven.
Doelgroepen waar deze doelen bereikt moeten worden. (een uitgebreide beschrijving van de doelgroepen staat beschreven in het document “ onderscheid in doelgroepen” van 7 november 2013) Het
gaat bij de omgevingswet om de volgende hoofdgroepen:
o Overheden: (Rijksoverheid; Departementen, Uitvoeringsorganisaties; decentrale overheden,
beleidsafdelingen, uitvoeringsorganisaties)
o Professionals: Adviesbureaus, grote bedrijven en belangenorganisaties (initiatiefnemers en
derde belanghebbenden).
o Midden en Klein bedrijf (initiatiefnemers en derde belanghebbenden).
o Burgers (initiatiefnemers en derde belanghebbenden).
Monitoring volgt de aanpassingsnoodzaak bij de doelgroepen: Hoe eerder een doelgroep klaar moet zijn
voor de Omgevingswet, hoe eerder er behoefte is om inzicht te krijgen om te monitoren.

Aanpassingsnoodzaak
1 Overheden
2 Professionals
3 MKB en burgers

Bij de eerste twee perspectieven komt de nadruk te liggen op monitoring bij overheidspartijen en de
professionals. Burgers en MKB zijn bij deze perspectieven een afgeleide doelgroep voor de monitoring,
omdat de activiteiten uit deze fases ook grotendeels gericht zijn op de eerste twee doelgroepen.
Ook in de tijd worden de overheidspartijen en professionals als eerste bij de monitoring betrokken. De
burgers en MKB volgen in een later stadium, maar zijn als doelgroep wel in beeld bij de eerste twee perspectieven.
Voorstel welke aspecten te monitoren.
Voorstel voor nulmeting op deze aspecten / doelen.
Om een goede startsituatie te kunnen bepalen is een nulmeting wenselijk.
Betrokkenheid partners bij de monitoring of aanhaken bij bestaande monitoringsactiviteiten.
o Bij een deel van de partners waarmee wordt samengewerkt voor de ontwikkeling en implementatie van de omgevingswet worden al monitoringsactiviteiten uitgevoerd. Soms als wettelijke taak, soms als service naar de eigen achterban. Daar waar mogelijk aan sluiten bij deze activiteiten. Dit vergroot de betrokkenheid tussen de partijen, is efficiënter zowel voor de
uitvoerende partijen als de doelgroepen die moeten meewerken aan de monitor.
Mogelijkheden en fasering monitoringsmethodiek en alternatieven.
o Naast een keuze tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de uiteindelijke monitoringsmethodiek wordt hier ook aangegeven op welk moment de monitoring moet plaatsvinden. Is het een incidentele actie of wordt de monitoring herhaald?
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o

o

2.6.6

Het gaat daarbij om methodieken die gekoppeld zijn aan de centrale voorzieningen zelf zoals
websitestatistieken, gebruik van trainingen, hulpmiddelen en de digitale voorzieningen. Methodieken die een oordeel geven over de kwaliteit van de centrale voorzieningen zoals een
enquête. Methodieken die inzicht geven in de stand van de implementatie zoals het beoordelingskader.
In dit onderdeel wordt ook aangegeven of de monitoring publiek of privaat moet worden belegd, afhankelijk van de te kiezen sturingsmodellen.

Invloed alternatieven voor regie op implementatie en uitvoering op het monitoringsprogramma
De drie alternatieven voor regievoering hebben ieder een eigen invloed op het monitorings programma.
Hierbij zijn twee uitgangspunten gehanteerd.
Data ophalen zo dicht mogelijk bij de bron
Onafhankelijk oordeel bij kwalitatieve monitoring, interpretatie en aanbevelingen
Bij alle drie de alternatieven is de regie op het monitoring programma ondergebracht bij de centrale publieke voorziening, het programmabureau of de ambtelijke ondersteuning van de Raad van Toezicht. De
verzameling van kwantitatieve data (aantallen deelnemers, vragen, vergunningaanvragen etc.) wordt
door de uitvoeringsorganisaties zelf verzameld, dit om de verzameling van data zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen. De verzameling van kwalitatieve data, de analyse van de uitkomsten en het formuleren
van aanbevelingen vindt expliciet plaats bij een andere partij dan de uitvoeringsorganisatie. Dus private
monitoring bij publieke uitvoering en andersom. Bij het private alternatief (C) kan een extra inspanning
op de verzameling van kwantitatieve data nodig zijn als de private uitvoeringspartijen niet bereid zijn om
deze data aan te leveren. De programmaraad of de Raad van Toezicht treedt op als opdrachtgever van
het monitoringsprogramma. De gebruikers zijn betrokken via een gebruikersraad met een onafhankelijk
voorzitter.

2.6.7

Planning
Het monitoringsprogramma volgt in de tijd in grote lijnen de uitvoering van het invoeringsprogramma en
de implementatieactiviteiten van de Wet. De nulmetingen moeten eerder in de tijd plaatsvinden om later
een goed oordeel te kunnen vellen over de resultaten van de implementatie en de werking van de wet.
In de algemene planningstabel zijn de verschillende activiteiten van het monitoringsprogramma opgenomen.
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3

Invoeringsbegeleiding

3.1

Inleiding
Invoeringsbegeleiding is de tijdelijke en centrale ondersteuning die moet zorgen voor een goede landing
van de Omgevingswet in de uitvoeringspraktijk en moet bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen van de wet.
Bij de introductie van nieuwe regelgeving, zeker met een omvang van de Omgevingswet, is het belangrijk de betrokken doelgroepen voor te bereiden op de veranderingen, die optreden. Uit de impactanalyses van Royal Haskoning DHV en King volgt dat een goede inzet op invoeringsbegeleiding van belang is
voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Ondersteuning in de overgangsfase blijkt
vooral ook nodig omdat er met de Omgevingswet ingezet wordt op een nieuwe werkwijze, namelijk meer
integraal, meer gebiedsgericht en meer gericht op samenwerking en het principe van ‘ja, mits’, in plaats
van ‘nee, tenzij’. Deze veranderopgave zit niet alleen in juridische en beleidsmatige kennis maar juist
vooral in werkprocessen, houding en gedrag. Dit vergt extra begeleiding om de uitvoeringspraktijk in de
volle breedte klaar te maken om deze werkwijze op te pakken.
Het doel van het onderdeel invoeringsbegeleiding is beslisinformatie aan te leveren voor het uiteindelijke
programma van invoeringsbegeleiding als onderdeel van het totaalpakket implementatie van de Omgevingswet. Waarbij de vraag centraal staat: ‘Hoe kan de inrichting van invoeringsbegeleiding daarop worden gericht waar dit het meest nodig is, om te komen tot een efficiënte inzet van middelen en een
maximale bijdrage aan de doelstellingen van de Omgevingswet?’
Hiervoor worden 2 hoofdproducten opgeleverd:
1. Een productencatalogus Invoeringsbegeleiding waarin producten en activiteiten ter ondersteuning
van de implementatie van de Omgevingswet in zijn uitgewerkt in productfiches. De samenstelling
van de productencatalogus is afgestemd op de behoefte van de doelgroepen en de verwachte
impact van de wet op de uitvoeringspraktijk.
Aan de productencatalogus is een kostenraming en planning gekoppeld.
2. Uitwerkte alternatieven voor het uiteindelijke programma van invoeringsprogramma; om het besluitproces te ondersteunen zijn er 3 alternatieven uitgewerkt naar doelstelling (ambitieniveau)
en kosten. De alternatieven zijn opgebouwd uit pakketten van producten uit de catalogus en zijn
gebaseerd op toetsing aan het algemene beoordelingskader en het inzicht in het draagvlak dat is
verkregen uit impactanalyse, behoeftepeiling en feedback uit het gebruikersplatform.
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Deze producten zijn tot stand gekomen via onderstaand proces en onderliggende activiteiten:

Verkenning

Analyse

Synthese

• Behoeftepeiling
• Aandachtsvelden
invoeringsbegeleiding
• Expertgroep
• Gebruikersgroep

• Outline
productencatalogus
• Outline
ambitieniveaus

• Productencatalogus
• 3 varianten
invoeringsbegeleiding
(variant uitgewerkt naar
productenlijst, kosten,
planning en scoring op
meetlat

In dit hoofdstuk worden de alternatieven voor het programma van invoeringsbegeleiding voorgelegd en
toegelicht ter ondersteuning van een uiteindelijke keuze voor het programma.

3.2

Productencatalogus en keuze voor Programma invoeringsbegeleiding
De samenstelling van de catalogus is afgestemd op de behoefte van de doelgroepen en de impact van de
verschillende onderdelen van de Omgevingswet op deze doelgroepen en de uitvoeringspraktijk. Hier ligt
een analyse van de aandachtsvelden voor invoeringsbegeleiding en een behoeftepeiling onder de verschillende doelgroepen aan ten grondslag. De uitkomsten uit deze analyse zijn nader getoetst bij het
gebruikersplatform en een expert groep.
De productencatalogus is als een apart product opgeleverd.

3.2.1

Samenstelling van de productencatalogus: de productpakketten
De catalogus bevat 40 producten variërend van het opstellen van kennisproducten zoals een juridische
leidraad, het ontwikkelen van trainingen tot het stimuleren van houding en gedragsverandering bij overheden. Om tot een gestructureerde keuze te komen zijn de producten uit de catalogus gebundeld in
functionele pakketten, hierbij wordt per pakket een onderscheid gemaakt in een licht en een zwaar pakket om op basis van differentiatie in ambitie en kosten verschillende alternatieven te kunnen uitwerken.
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Pakket 1 Informatie en kennis
Licht: ontwikkelen kennisproducten zoals: leidraad, begrippenlijst, handleidingen, informatie over overgangsrecht, opzet van trainingen e.d. [doelgroep: nadruk op overheden en deels bedrijven]
Zwaar: uitvoering trainingen en bijeenkomsten kennisoverdracht; bevat in aanvulling op het lichte pakket: uitvoering van trainingen en bijeenkomsten gericht op kennisoverdracht [doelgroep: overheden]

Pakket 2 Werkwijze en organisatie
Licht: onderzoeken en ontwikkelen; ontwikkelen van modellen en voorbeelden van werkprocessen, samenwerking
en klantgericht werken, trainingsopzet voor vaardigheden en competenties, competentieprofielen, zelfscan organisatie, regiobijeenkomsten e.d.[doelgroepen: nadruk op overheden en beperkt bedrijven/burgers]
Zwaar: uitrol activiteiten & stimuleren overheden; bevat in aanvulling op de lichte variant het stimuleren v/d toepassing van: samenwerkingsvormen, werkprocessen, organisatievormen, Ow-instrumenten e.d. en daarnaast de
uitvoering van trainingen vaardigheden en competentie, masterclasses bestuurders, koploperprojecten e.d. [doelgroep: overheden]

Pakket 3 Communicatie voor burgers en bedrijven
Licht: informatie en communicatie, centrale ontwikkeling van communicatiemiddelen en algemene communicatie
vanuit de Rijksoverheid.
Zwaar: in aanvulling op het lichte pakket bevat deze het stimuleren van eigen van verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven.

Pakket 1: Informatie & kennis
In productenpakket 1 zijn de producten en activiteiten opgenomen die gaan over het beschikbaar stellen
aan de doelgroepen van kennis en informatie over de Omgevingswet. Daarbij ligt het accent op de ondersteuning van de decentrale overheden. Met name bedrijven kunnen mee profiteren van de kennis- en
informatieproducten en bepaalde producten worden ook specifiek uitgewerkt voor bedrijven. Informatieproducten die ook relevant zijn voor bedrijven zijn de juridische leidraad, begrippenlijst, informatie over
overgangswetgeving en de praktijkdag Omgevingswet.
Het verschil tussen de varianten, licht en zwaar is, dat het bij de variant licht gaat om producten die niet
mogen ontbreken en bij variant zwaar gaat het om producten die “heel nuttig en welkom” zijn voor het
goed uitvoeren van de wet.
Pakket 2: Werkwijze en organisatie
Met de invoering van de Omgevingswet wordt beoogd om de manier van werken te veranderen. De Wet
streeft veranderingen in houding en cultuur na. In dit pakket zijn producten en activiteiten opgenomen
die gericht zijn op aanpassingen in houding en gedrag en op veranderingen in organisaties. De nadruk
ligt hier op decentrale overheden, maar bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor bedrijven en burgers. Daarbij zijn er producten voor overheden die erop zijn gericht om de
service van overheden richting de doelgroepen bedrijven en burgers te verbeteren.
Het onderscheid tussen de twee varianten, licht en zwaar, is dat in de lichte variant het accent ligt op
producten en activiteiten die met name betrekking hebben op het verkennen en het onderzoeken óf en
zo ja welke veranderingen nodig zijn. De zware variant bevat producten die gericht zijn op het stimuleren en het tot stand brengen van de noodzakelijke c.q. gewenste veranderingen.

Pagina 30 van 79

Verkenning Implementatie Omgevingswet | 7 mei 2014

Pakket 3: Communicatie burgers en bedrijven.
In dit productenpakket zitten producten en activiteiten die gericht zijn op communicatie naar burgers en
bedrijven. Het gaat om het gezamenlijk ontwikkelen van communicatiemiddelen die door decentrale
overheden gebruikt kunnen worden alsmede om algemene communicatie over de Omgevingswet door de
Rijksoverheid. In de variant zwaar is daarbij ook het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van
bedrijven en burgers opgenomen.
3.2.2

Vergelijking van de productpakketten
Kostenvergelijking
De kosten omvatten alleen de centrale kosten voor het ontwikkelen en/of de uitvoering van een product.
In de kosten zijn niet de kosten meegenomen van de decentrale overheden (of andere doelgroepen) voor
gebruik of deelname en ook niet de centrale kosten voor de aanbesteding en/of aansturing van de opdracht aan een uitvoerende partij. De kosten voor variant zwaar zijn opgebouwd uit de kosten voor variant licht plus de kosten van onderdelen die er in variant zwaar bijkomen.
Tabel 7. De schatting van de totale kosten van de diverse productenpakketten is als volgt:
Pakket
variant Licht
variant Zwaar
Pakket 1
€6,1 miljoen
6,1 + 5,4 = €11,5 miljoen
Pakket 2
€4,6 miljoen
4,6 + 8,6 = €13,2 miljoen
Pakket 3
€2,2 miljoen
2,2 + 0,70 = €2,9 miljoen
Totaal productencatalogus
€27,6 miljoen
Opmerking: In pakket 1 licht zijn twee reserveringen opgenomen voor onvoorziene kosten (activiteiten),
de totale kosten hiervoor zijn ingeschat op circa €1 miljoen. De eerste reservering is bedoeld om een
aantal additionele factsheets op te stellen om de werking en effecten van de Omgevingswet toe te lichten. Dit zou bijvoorbeeld noodzakelijk kunnen zijn na aanleiding van Tweede Kamer vragen. De tweede
reservering betreft aanvullende invoeringsbegeleiding om onvoorziene autonome inhoudelijke verandering in regelgeving op te kunnen vangen, die gelijktijdig optreden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Toetsing aan het beoordelingskader
Om tot een indeling in alternatieven te komen zijn de pakketten getoetst aan het beoordelingskader van
de Verkenning. Hieruit volgt dat pakket 1-licht een onvoldoende scoort. Om te voorzien in voldoende
‘Informatie en kennis’ moet uitgegaan worden van de zware variant van dit productenpakket. Verder
volgt dat bij het productenpakket ‘Werkwijze en organisatie’ de zware variant significant hoger scoort
dan de lichte variant. Voor pakket ‘communicatie burgers en bedrijven’ geldt dat de kosten en ook de
scoring aan het beoordelingskader licht verschillen, de kosten en de score voor variant zwaar zijn iets
hoger dan bij de variant licht.
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3.3

Alternatieven
In deze paragraaf zijn drie alternatieven uitgewerkt voor het programma van invoeringsbegeleiding. Dit
is gedaan om de keuze te faciliteren voor een evenwichtig pakket van invoeringsbegeleiding welke minimaal een voldoende scoort in het beoordelingskader.

3.3.1

Onderbouwing van de alternatieven
De indeling in alternatieven voor het programma van invoeringsbegeleiding is gebaseerd op de
toetsing van de productpakketten aan het beoordelingskader en de bevindingen uit de impactanalyse en behoeftepeiling.
Scoring in het beoordelingskader
De alternatieven moeten een voldoende scoren op het beoordelingskader van de Verkenning.
Uit de toetsing van de pakketten aan het beoordelingskader van de Verkenning volgt dat pakket 1-licht een onvoldoende scoort. Om te voorzien in voldoende ‘Informatie en kennis’ moet
uitgegaan worden van de zware variant van dit productenpakket.
Voor de varianten voor het productenpakket ‘Werkwijze en organisatie’ geldt dat de zware
variant significant hoger scoort dan de lichte variant. Voor varianten voor het pakket ‘communicatie burgers en bedrijven’ geldt dat de kosten en ook de scoring aan het beoordelingskader
licht verschillen, de kosten en de score voor variant zwaar zijn iets hoger dan bij de variant
licht.
Impactanalyse

Uit de impactanalyse volgt dat een behoorlijke invoeringsbegeleiding een belangrijke voorwaarde voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Om bij één van de drie productpakketten voor de lichte variant te kiezen ligt daarom niet voor de hand. In alternatief 1 is evenwel voor het onderdeel ‘Werkwijze en organisatie’ gekozen voor de variant licht, er wordt dan
vanuit gegaan van een grote zelfstandigheid en commitment van de decentrale overheden bij
het oppakken en aanpassen van organisatie en werkwijzen aan de Omgevingswet en haar filosofie.
Verder komt uit de impactanalyse naar voren dat er in de invoeringsbegeleiding voldoende
aandacht moet zijn voor houding en gedrag en de ondersteuning (standaardisering) van de
werkprocessen, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit binnen de verschillende
doelgroepen (met name de gemeenten). Een keuze voor productenpakket ‘Werkwijze en organisatie’ is nodig omdat deze een belangrijke pijler van de invoeringsbegeleiding moet vormen.
Behoeftepeiling
Uit de behoeftepeiling bij de doelgroepen volgt dat:
- Bedrijven met name geïnteresseerd zijn in kennisoverdracht en praktische producten op
dat gebied, zoals een juridische leidraad en een begrippenlijst. Het belang van goede informatie over overgangsbepalingen en uitleg van begrippen wordt benadrukt. Er is minder
interesse in trainingen en bijeenkomsten. Voor bedrijven zijn met name producten uit pakket ‘Informatie & kennis’ van belang.
- Overheden hebben behoefte aan een breed aanbod van invoeringsbegeleiding, naast kennisoverdracht wordt belang gehecht aan diensten en producten die helpen vaardigheden te
vergroten. Het wordt belangrijk gevonden om integraal werken te stimuleren en om modellen en voorbeelden van werkprocessen e.d. aan te reiken. Voor overheden is een breed
pallet van product combinatie van pakket.
- Burgers zullen over het algemeen op ad hoc basis te maken hebben met de Omgevingswet, als initiatiefnemer of belanghebbende. Zij zijn dan vooral op zoek naar praktische,
vraag gestuurde informatie. In die situaties zullen zij meestal contact hebben met decentrale overheden. Het bevoegd gezag speelt dan ook een belangrijke rol in het voorlichten
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en verstrekken van informatie. Een alternatief zonder een pakket ‘centrale communicatie
burgers en bedrijven’ is mogelijk, maar zal wel leiden tot inefficiëntie (en lage kosteneffectiviteit) omdat de decentrale overheden voor zichzelf communicatie- en informatiemateriaal moeten ontwikkelen. Daarbij zal ‘centrale communicatie burgers en bedrijven’ zorgen
voor uniformiteit
Op basis van de toetsing aan het beoordelingskader, impactanalyse en de uitkomsten van de
behoeftepeiling zijn de onderstaande alternatieven geformuleerd. Deze worden in deze paragraaf verder uitgewerkt.
Alternatief 1:
Voor Informatie en kennisproducten wordt uitgegaan van de variant zwaar, overheden maar
ook bedrijven krijgen voldoende informatie- en kennisproducten ter beschikking. Voor ‘Werkwijze en organisatie’ is gekozen voor de lichte variant, er wordt bij dit alternatief uitgegaan
van een grotere eigen verantwoordelijkheid en commitment van de decentrale overheden..
Alternatief 2:
Ten opzichte van alternatief 1 wordt ingezet op een gezamenlijke inrichting van de uitvoeringspraktijk naar de filosofie van de Omgevingswet. Met de keuze voor de zware variant
‘Werkwijze en organisatie’ wordt ingezet op het ondersteunen en stimuleren van het aanpassen van de organisatie en werkwijzen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen
tussen de individuele organisaties(bijvoorbeeld kleine, grote gemeenten).
Alternatief 3:
Ten opzichte van alternatief 2 wordt ingezet op communicatie over de Omgevingswet, dit
moet leiden tot kosteneffectiviteit en uniformiteit door het gezamenlijk ontwikkelen en aanreiken van informatie- en communicatieproducten voor burgers en bedrijven.
Tabel 8. Samenstelling alternatieven en kosten
Nr.

Pakket

Alternatief 1

Alternatief 2

€16 mln.

€ 25 mln.

Alternatief 3
€28 mln.

1a

Informatie en kennisproducten -licht

€6,1 mln.

€6,1 mln.

€6,1 mln.

1b

Informatie en kennisproducten -zwaar

€5,4 mln.

€5,4 mln.

€5,4 mln.

2a

Werkwijze en organisatie -licht

€4,6 mln.

€4,6 mln.

€4,6 mln.

2b

Werkwijze en organisatie -zwaar

€8,6 mln.

€8,6 mln.

3a

communicatie burgers en bedrijven -licht

€2,2 mln.

3b

communicatie burgers en bedrijven -zwaar

€0,7 mln.
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3.3.2

Uitwerking van de alternatieven
In onderstaande figuur zijn de 3 alternatieven die als meest geschikt en gewenst naar voren zijn gekomen weergegeven. Om te benadrukken dat er meer mogelijkheden zijn is een vierde alternatief ‘vrije
keuze’ opgenomen.
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3.3.3

Toetsing van de alternatieven aan het beoordelingskader en draagvlak
In onderstaande tabel is de toetsing van de alternatieven aan het beoordelingskader van de Verkenning
alsmede aan het draagvlak bij de gebruikers weergegeven.

Tabel 9. Scoring beoordelingskader en draagvlak alternatieven Invoeringsbegeleiding
Alternatief IB 1

Alternatief IB 2

Alternatief IB 3

-/+

+

+

+

++

++

-

+

+

Flexibel en anticiperend op
ontwikkelingen

++

++

++

Soepele overgang van de
invoering

-/+

++

++

Binnen budget

++

+

+

Juiste mensen beschikbaar

+

++

++

Draagvlak

-

+

++

Interpretatie en toepassen
van de Wet naar letter en
geest
Werkprocessen zijn
voldoende ondersteund en
operationeel
op tijd gereed

Alternatief 1 scoort op het beoordelingskader een voldoende maar qua draagvlak scoort deze onvoldoende. Ten opzichte van de andere 2 alternatieven zijn de kosten bij alternatief 1 lager, doordat de
producten uit ‘Werkwijze en organisaties’ beperkt worden tot onderzoek en ontwikkeling. Bij alternatief 1
wordt uitgegaan van een grotere eigen verantwoordelijkheid en vermogen van de decentrale organisaties
bij het oppakken van andere werkwijzen en aanpassen van de organisatie aan de Omgevingswet. In de
scoring op het beoordelingskader is ervan uitgegaan dat dit echter niet over de volle breedte zal gebeuren. Hierdoor scoort alternatief 1 minder goed op een aantal punten. De verwachting is dat decentrale
overheden niet over de breedte op tijd gereed zullen zijn, hier scoort alternatief 1 een onvoldoende. Verder zullen de werkprocessen minder goed ondersteund en operationeel zijn en zal er in mindere mate
sprake zijn van een soepele overgang, alternatief scoort daarom op deze punten lager dan alternatief 2
en 3.
Qua draagvlak scoort alternatief 1 een onvoldoende, bij de gebruikers bestaat namelijk zorg over de
achterblijvers en de kleinere organisaties die niet uit zichzelf de gewenste verandering kunnen of zullen
oppakken. Het ontbreken van stimulering en directe ondersteuning op het vlak van organisatie en werkprocessen wordt met name voor deze groep als een belangrijk gemis ervaren.
Alternatief 2 scoort in het beoordelingskader een ruim voldoende. De reden hiervoor is dat er meer
ingezet wordt op een gezamenlijke inrichting van de uitvoeringspraktijk naar de filosofie van de Omgevingswet. Met de keuze voor de zware variant ‘Werkwijze en organisatie’ wordt ingezet op een centraal
ondersteunde en gestimuleerde aanpassen van organisatie en werkwijzen met oog voor verschillen tussen de individuele organisaties. Decentrale overheden wordt facultatief de mogelijkheid geboden om
gebruik te maken van centraal aangeboden ondersteuning. Het gaat ondermeer om 1 op 1 ondersteuning en advisering waarmee maatwerk mogelijk is op de gezamenlijk aangeboden methodieken en

voorbeelden. Ook qua draagvlak scoort alternatief 2 hiermee een voldoende.
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Alternatief 3 scoort in het beoordelingskader vrijwel gelijk als alternatief 2, wel is er beduidend meer
draagvlak voor alternatief 3. In alternatief 3 onderscheid zich van alternatief 2 door de inzet op centraal
ondersteunde communicatie aan burgers en bedrijven. Door de opbouw van het beoordelingskader komt
de meerwaarde hiervan in de score vrijwel niet tot uiting.
Alternatief 3 scoort hoog op draagvlak doordat de gebruikers veel waarde hechten aan centrale ondersteuning van communicatie richting burgers en bedrijven. Er wordt aangegeven dat veel decentrale
overheden uit zichzelf niet actief zullen communiceren over de Omgevingswet en de veranderingen, gezamenlijke communicatie is daarom gewenst. Daarbij is het aanreiken van informatie- en communicatiemiddelen aan de decentrale overheden kosteneffectief en zorgt voor uniformiteit.

3.3.4

Opmerkingen bij uiteindelijke keuze
Bij de uiteindelijke keuze voor het programma van invoeringsbegeleiding is het belangrijk oog te hebben
voor de risico’s van een lage inzet van invoeringsbegeleiding, deze zijn onder meer:
Gebruikers, m.n. overheden, werken niet volgens letter en geest van de wet en niet volgens de
filosofie van de Omgevingswet.
Beoogde nieuwe werkwijze (integraler, samenwerking, “Ja, mits”) komt niet van de grond.
Minder Invoeringsbegeleiding (IB) betekent een hogere belasting van het Informatiepunt (met
name de helpdesk); waarschijnlijk bestaat er een zeker verband tussen de inzet op IB en de belasting van helpdesk e.d. waarbij een lagere inzet op IB kan leiden tot een hogere belasting van
helpdesken e.d.
Een grotere last bij decentrale overheden; centrale ondersteuning en ontwikkeling van producten
zal de last bij de decentrale overheden verminderen en mogelijk de totale kosten (decentraal en
centraal) lager doen uitkomen.
Geen uniformiteit in uitvoering en interpretatie, grotere kans op het ontstaan van (regionale)
verschillen.

3.4

Planning
De timing van de uitrol van de verschillende producten is belangrijk om maximaal effect van de producten te bereiken. Bepaalde producten moeten tijdig klaar zijn, ruim voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet om de verschillende doelgroepen in staat te stellen zich tijdig voor te bereiden. Terwijl andere producten later en eventueel pas na inwerkingtreding beschikbaar hoeven te komen. Kostenbeheersing is een ander aspect waarmee rekening is gehouden in de planning. De planning is daarom gebaseerd op een soort ingroeimodel waarin waar mogelijk spreiding in de uitvoering van de producten is
aangebracht. Dit met oog op kostenbeheersing, belasting van de uitvoeringsorganisatie én spreiding van
de kasverplichtingen.
In de planning is per product uitgewerkt wanneer het product gereed moet zijn ten opzichte van mijlpalen, zoals goedkeuring van de wet door Tweede Kamer en publicatie van de AMvB’s. En wat de doorlooptijd is voor de opdrachtverlening en de ontwikkeltijd van het product.
Uit de planning (zie de bijlage) blijkt dat er tijdig moet worden gestart met het uitzetten van de opdracht
voor bepaalde producten om te zorgen dat deze op tijd beschikbaar komen. Voor bepaalde producten ligt
dit moment van starten al medio (eind) 2014.

3.5

Link met andere onderdelen van de Verkenning
Relatie invoeringsbegeleiding met VHT en digitale informatievoorziening
Invoeringsbegeleiding voor VTH en digitale informatievoorziening maakt onderdeel uit van de productencatalogus. De meeste fiches leveren ondersteuning aan uitvoerders in het VTH domein en hebben een
relatie met de digitale systemen die straks worden gebruikt. Daarnaast is voor de implementatie van de
ICT systemen een specifiek fiche opgenomen. Verder is voor de implementatie van de specifieke VTH
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taken een apart fiche opgenomen. Bij een vijftal fiches zal de keuze voor een inrichting van VTH domein
invloed hebben op de invulling van dit fiche. Dit is in de desbetreffende fiches opgenomen.
Relatie invoeringsbegeleiding en informatiepunt
Het informatiepunt is een belangrijk onderdeel voor de ontsluiting van groot aantal van de producten
invoeringsbegeleiding, met name voor het centraal toegankelijk maken van de kennisproducten. De behoeftepeiling is mede daarom gezamenlijk uitgevoerd voor de onderdelen Informatiepunt en invoeringsbegeleiding. De keuze voor het alternatief/variant voor het informatiepunt zal invloed hebben op de invoeringsbegeleiding. Verder is het aannemelijk dat een grotere inzet op invoeringsbegeleiding kan leiden
tot een lagere belasting van het informatiepunt (en andersom). Belangrijk hierbij is dat de doelgroepen
actief gebruik maken van de invoeringsbegeleiding.
Relatie invoeringsbegeleiding en Regie
De keuze voor alternatief voor regie op de implementatie kan grote invloed hebben op de uitvoering en
keuzes ten aanzien van invoeringsbegeleiding. Dit is apart toegelicht in paragraaf 3.6.

3.6

Invloed alternatieven voor sturing op de Invoeringsbegeleiding
Bij het onderdeel VSU zijn 3 alternatieven voor regie op de Implementatie Omgevingswet gepresenteerd
Publiek/Publiek, Publiek/Privaat en Privaat/Privaat (zie hoofdstuk 2 VSU). In dat hoofdstuk wordt ingegaan op de regie vragen. Invoeringsbegeleiding maakt samen met de andere producten deel uit van de
uitvoeringsorganisatie van het programma. Hieronder wordt per alternatief voor de regie kort ingegaan
op wat de keuze van één van de drie alternatieven betekent voor de uitvoering van de invoeringsbegeleiding.
Regie op de uitvoering Invoeringsbegeleiding
Per alternatief voor regie op de implementatie wordt kort ingegaan wat de keuze van één van de drie
alternatieven betekent voor de uitvoering van de invoeringsbegeleiding.
A. Interbestuurlijke aansturing en uitvoering door een publieke uitvoeringsorganisatie (publiek/publiek).
In dit alternatief voor regie op de implementatie betekent het dat de gehele invoeringsbegeleiding
wordt uitgevoerd door en onder regie van publieke organisaties. Onder regie van deze uitvoeringsorganisatie kunnen onderdelen van de invoeringsbegeleiding worden uitbesteed aan private partijen.
Afhankelijke van de grootte van het uiteindelijke programma van Invoeringsbegeleiding betekent dit
dat er tijdelijke grote capaciteit moet worden vrijgemaakt. Om enerzijds de ontvangende partij niet
te veel te belasten in een korte tijd en anderzijds de inzet van de uitvoerende partij te beperken is
spreiding in de tijd van de uitrol van producten gewenst.
Voordelen: Controle op kosten, eenduidige interpretatie en directere sturing op uitvoering. Kennis
opbouw binnen publieke sector.
Nadelen: Piekbelasting van publieke organisatie die het programma uitvoert, welke na implementatieperiode weer zal terugvallen. Beschikbaarheid benodigde expertise onbekend.
B. Interbestuurlijke aansturing en uitvoering door een private uitvoeringsorganisatie (publiek/privaat).
In dit alternatief voor regie zal de uitvoering van de invoeringsbegeleiding bij een private partij of
consortium van partijen worden neergelegd.
Voordelen: Opvang capaciteitpiek. Publieke partij kan zich richten op regie. Controle op kosten.
Eenmalig een traject van aanbesteding
Nadelen: Complex aanbestedingstraject. Veel tijd investeren aan het inkoopplan. Minder flexibel
want aan de voorkant goed beschrijven wat je wilt hebben en bij wijzingen moet de opdrachtgever
tot nieuwe afspraken komen met de private opdrachtnemer.
C. Private sturing en uitvoering met toezichtmodel overheden(privaat/privaat).
Bij dit alternatief voor regie wordt het vooral overgelaten aan het initiatief van de markt. Alleen de
informatie over wet- en regelgeving wordt beschikbaar gesteld en er wordt vanuit gegaan dat de de-
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centrale overheden daar zelf mee aan de slag gaan of dat private partijen op basis van deze informatie met producten komen. Deze producten kunnen decentrale overheden dan inkopen.
Voordelen: Lage kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen.
Nadelen: Weinig sturing mogelijk. Kans op interpretatie verschillen en heterogene uitvoering regelgeving. Lage kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen, maar waarschijnlijk zullen de totale
kosten voor de invoeringsbegeleiding hoger uitkomen, omdat iedere partij voor zich aan de slag
gaat.

3.7

Pilot gedrag
De Omgevingswet vraagt van medewerkers dat ze anders gaan werken. Informatie over de verandering
van wet- en regelgeving is weliswaar noodzakelijk, maar verandert het gedrag niet, tenzij informatie
wordt vergezeld door actieve strategieën voor het bereiken van het gewenste gedrag. Een belangrijke
factor voor het welslagen van gedragsverandering zijn bijvoorbeeld motivatie en vaardigheden. Voordat
een medewerker gedrag kan veranderen, moet hij weten wat het gewenste gedrag is en hoe dat eruit
ziet. Ook moeten zij een verschil kunnen beleven tussen het huidige en gewenste gedrag.
Vanwege het grote belang van gedragsverandering is in het voorjaar van 2013 aan het Behavioural Insights Team van het ministerie van IenM gevraagd: Hoe kan gedragskennis helpen bij het ontwikkelen
van implementatieproducten voor de uitvoering van de Omgevingswet? Het BIT heeft daarover een rapportage opgeleverd, die als bijlage is bijgevoegd. Belangrijkste conclusie is: Door systematisch het te
veranderen gedrag in kaart te brengen en dat te verbinden met achtergrondkennis over gedrag, ontstaat
inzicht in mogelijkheden voor effectieve implementatieproducten.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het formuleren van implementatie-intenties om integraal (sectoroverstijgend) te gaan werken, of het bijsturen van het gedrag van ‘Nee, tenzij naar Ja, mits’. Mensen verschillen van nature: sommigen zijn gericht op groei en het bereiken van doelen(promotiefocus), anderen
op het vermijden van negatieve uitkomsten/fouten (preventiefocus).
Om de toepassing van gedragsinzichten bij implementatie producten te concretiseren is vervolgens aan
Design Innovation Group gevraagd een prototype te ontwikkelen op gedragsverandering voor de vergunningverlening.
Aanpak gedragsverandering
Het ontwikkelen van een product of dienst gericht op gedragsverandering doorloopt in het algemeen de
volgende fasen: opsporen, ontdekken, ontwerpen, ontwikkelen, opleveren en opschalen. In deze opdracht is gekeken naar het proces van vergunningverlening. Daarbij zijn de volgende fasen doorlopen:
opsporen, ontdekken en ontwerpen om een product te ontwikkelen tot het eind van het ontwerpstadium.
Er is een (getest) prototype opgeleverd.
Fase 1: Opsporen
De huidige – en toekomstige – situatie van vergunningverlening is bekeken vanuit verschillende perspectieven om vat te krijgen op alles wat met de vraag te maken heeft. Gekeken is onder andere naar: de
veranderende wet, het theoretisch kader dat het BIT gebruikte, het huidige proces van vergunningverlening en vooral naar de gebruikers van de Omgevingswet. Dit zijn de aanvragers en de mensen die de
wet uitvoeren (vergunningverleners, klantendesk, gemeentelijke adviseurs etc.). Door vergunningverleners te observeren en te interviewen, is inzicht gekregen in wat deze uitvoerders drijft, waar zij (onbewust) behoefte aan hebben maar ook wat ze tegenhoudt om het gewenste gedrag te vertonen. Daarnaast is in deze fase inzicht gekregen in de omgeving waarin de uitvoerders werken en zijn relevante
inzichten uit vergelijkbare casussen en de theorie verzameld. Het gewenste gedrag is gedefinieerd.
Uit gesprekken met vergunningverleners uit Assen, Eindhoven, Leiden, De Ronde Venen, Utrecht en Amstelveen is een beeld gekregen (door het maken van een vergunningsjourney) van het vergunningentraject en het voortraject dat daaraan vooraf gaat en hoe de vergunningverleners dit traject zelf hebben
ervaren.
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Fase 2: Ontdekken
Op basis van de opgespoorde informatie is gezocht naar patronen, thema’s en relaties in de data. Deze
zijn omgezet naar visuele representaties, zoals persona’s en diagrammen. De mogelijke aangrijpingspunten voor de tool (het product/ de dienst) worden geïdentificeerd en de initiële vraag (ontwerpuitdaging)
wordt geherformuleerd.
Qua houding en gedrag vielen drie zaken op:
D. De vergunningverleners bij de bezochte gemeenten tonen in de basis het gewenste gedrag. Deze
gemeenten richten hun processen zo in dat het gewenste gedrag (faciliterende houding,
verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven en vragen) wordt vertoond.
E. Vergunningverleners zijn experts, die de vergunningen goed willen afhandelen o.a. binnen de tijd
en zorgen dat de motivatie stand houdt. Wat 'goed' is hangt onder andere af van hun
persoonlijke motivatie.
F. Het proces van vergunningverlening wordt in sterke mate beïnvloed door de kwaliteit van de
aanvraag; de vergunningverleners balen ervan als ze met een incomplete aanvraag het officiële
traject in moeten. Er valt een hoop winst te behalen als deze aanvraag compleet wordt
ingediend.
In overleg met het Ministerie van IenM gekozen om te focussen op het contact tussen de vergunningverlener en de aanvrager omdat er op dit punt de meeste winst lijkt te behalen. Na de keuze voor deze focus is tijdens de tweede ronde interviews verder ingezoomd op dit contact.
De vernieuwde ontwerpvraag, vanuit de gebruiker geformuleerd, werd:
Ik heb iets nodig om de aanvrager te helpen zijn aanvraag correct in te dienen om het officiële
vergunningtraject zo kort mogelijk te maken.
Fase 3: Ontwikkeling product & prototype
Vanuit de ontwerpwereld wordt nooit zomaar een idee uitgewerkt: in de eerste plaats genereren ontwerpers veel verschillende ideeën. Waarna een selectie plaats vindt om de beste ideeën eruit te filteren. Van
kansrijke ideeën worden prototypes gemaakt die worden getest.
Deze producten kunnen uit (een reeks) van verschillende interventies bestaan; een brochure, een interventie in de omgeving, een strategie of een pakket van producten en diensten waar dit samen komt. Het
verkozen concept is verder uitgewerkt tot een werkend prototype om te testen in de gebruikssituatie.
In de bijlage bij deze eindrapportage is de rapportage van het BIT, de eindrapportage van de Design
Innovation Group inclusief het ontwikkelde prototype opgenomen. Tevens is een kort filmpje van de aanpak meegeleverd.
Conclusie
Op grond van het verrichte onderzoek wordt aanbevolen om gedragsinzichten te benutten bij de verdere
uitwerking van de implementatieproducten zoals opgenomen in de productencatalogus invoeringsbegeleiding. Daarbij worden bovenstaande stappen (sporen, ontdekken, ontwerpen, ontwikkelen, opleveren
en opschalen) steeds gevolgd.
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4

Informatiepunt

4.1

Algemeen
Het informatiepunt omvat de functionaliteiten helpdesk, website/kennisportaal, instrumentarium meerjarige monitoring van de wet en uitvoeringspraktijk en meldpunt klachtenafhandeling. Doel van deze verkenning is te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Deze notitie geeft de samenvatting weer van het eindrapport Verkenning Informatiepunt Omgevingsrecht. Voor een uitgebreidere beschrijving en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het eindrapport.

4.2

Aanpak
Met als basis het model van het Informatiepunt en de inventarisatie van de bestaande informatiepunten
(tussenbalans 1) die een relatie tot de Omgevingswet hebben, is verbreding in kennis en expertise gezocht voor de verdere detaillering. Ook is buiten het domein van de Omgevingswet gekeken om daarvan
te leren. Overigens is besloten om het onderdeel monitoring apart te onderzoeken. Zie hiervoor hoofdstuk 2. Monitoring is echter wel een van de functionaliteiten van het Informatiepunt wanneer het gaat
om het opvangen, ophalen en duiden van signalen uit het veld.
Bij de verdere uitwerking is als uitgangspunt genomen om de algemene lijn te volgen zoals die voor de
regie op de implementatie en uitvoering door VSU is bepaald. Dit betekent dat de te onderscheiden alternatieven primair bepaald worden door de wijze van regievoering (interbestuurlijk/publiek of private
uitvoering of privaat/privaat) en daarbinnen varianten die bepaald worden door de manier van organiseren ( bijvoorbeeld centraal, hybride, netwerk).
De volgende alternatieven zijn onderzocht:
A. Interbestuurlijke alternatief met publieke uitvoering van het informatiepunt, met daarbinnen de
varianten:
A1 centraal georganiseerd,
A2 hybride georganiseerd en
A3 netwerk georganiseerd
B. Interbestuurlijke alternatief met publiek-private uitvoering van het informatiepunt, in dit alternatief onderscheiden we twee varianten
B1. Maximaal privaat en
B2. Maximaal publiek
C. Private uitvoering van het Informatiepunt, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:
C1 private uitvoering met winstoogmerk
C2 private uitvoering zonder winstoogmerk
De uitwerking van de alternatieven is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, zowel algemene overheidsuitgangspunten als voor dit project geformuleerde uitgangspunten. Vervolgens zijn de bouwblokken
beschreven, die benodigd zijn om de informatiepuntrol te kunnen vervullen. De bouwblokken content,
contact, organisatie en regie op de uitvoering zijn de onderscheidende factoren binnen de alternatieven.
Deze bouwblokken zijn voor elk alternatief ingevuld en geven een beeld van de verschillen en overeenkomsten per alternatief en varianten binnen het alternatief.
Elke variant leidt tot een bedieningsconcept, waarin de doelgroep, de informatiebehoefte (soort vragen)
en het communicatiekanaal bij elkaar komen.
Vervolgens zijn de kosten per variant berekend en is er een planning voor de voorbereiding en de uitvoering van het Informatiepunt gemaakt. Daarna zijn de effecten en het draagvlak per alternatief beschreven.
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4.3

Uitgangspunten
Een belangrijk uitgangspunt voor de beschrijving van de alternatieven voor het Informatiepunt is, dat is
aangesloten bij de alternatieven voor regie op de implementatie en uitvoering zoals die in hoofdstuk 2
zijn beschreven. Dit betekent dat de te onderscheiden alternatieven primair bepaald worden door de
wijze van regievoering over de implementatie. De alternatieven en varianten zijn in paragraaf 4.2 genoemd.
In alle varianten spelen steeds meerdere reeds bestaande organisaties een rol bij het informatieaanbod
over de Omgevingswet. Iedere variant vergt een bepaalde manier van samenwerking en inzet door de
betrokken organisaties.
Naast de besturingsmodellen en manier van organiseren zijn de beschreven varianten tevens gebaseerd
op een aantal andere uitgangspunten. Het gaat hierbij om zowel algemene overheidsuitgangspunten ten
aanzien van hoe de overheid haar dienstverlening in wil richten als uitgangspunten vanuit de projectgroep van de verkenning:
1. Bevoegd gezag is eerste aanspreekpunt. Dit uitgangspunt maakt dat het Klantcontactcentrum(KCC) van het bevoegd gezag in alle varianten een prominente rol vervult richting burgers
en MKB-bedrijven.
2. Digitaal tenzij, …Uitgangspunt is dat de informatie zoveel mogelijk digitaal wordt aangeboden en
in uitzonderlijke gevallen op een andere manier(bijv. telefonisch).
3. Alle doelgroepen (Overheden, Professionals, MKB en Burgers) moeten op een manier worden bediend.
4. Maak optimaal gebruik van bestaande algemene informatiepunten van de overheid. Bijvoorbeeld
“Antwoord voor Bedrijven” en Rijksoverheid.nl.
5. Hanteer een uniforme indeling van de sturingsmodellen voor de implementatie.
6. Kies voor een toekomstbestendige uitwerking.
7. Hanteer een uniforme indeling van de doelgroepen (Overheden, Professionals, MKB en Burgers)
Belangrijke signalen uit de behoeftepeiling, de evaluatie van de Wabo en het gebruikersplatform zijn al in
de uitwerking van de varianten verwerkt. Het gaat dan om de manier waarop de doelgroepen in de beschreven varianten bediend worden. Onderstaande uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:
- Het uitgangspunt “Bevoegd gezag als eerste aanspreekpunt” maakt dat het Klantcontactcentrum
(KCC) van het Bevoegd gezag in alle varianten een prominente rol vervullen richting burgers en
MKB-bedrijven.
- De RUD’s ontwikkelen een regionale kennisinfrastructuur. De intentie is om op dit punt samen te
werken met het Informatiepunt. Het is echter op dit moment niet duidelijk hoe de samenwerking
wordt vormgegeven.
- Ook de publieksinformatiepunten Antwoord voor Bedrijven en Rijksoverheid.nl spelen voor deze
doelgroepen een belangrijke rol. (uitgangspunt: “Maak optimaal gebruik van bestaande algemene
publieksinformatiepunten”).
- De doelgroep professionals speelt een belangrijke rol in het vergunning- en adviesproces en daarmee in het succes van de uitvoering van de wet. In de uitwerking is gekozen om deze professionals
(adviesbureaus en grote bedrijven) op dezelfde manier te bedienen als de doelgroep overheden.
(uitgangspunt: “Maak gebruik van ervaringen met eerder wetswijzigingen”).
- Uit de evaluatie van de Wabo kwam naar voren dat er een sterke behoefte is aan ondersteuning
voor álle doelgroepen bij vragen over een ICT-voorziening. Het punt dat een helpdesk voor een
ICT-voorziening voor alle doelgroepen beschikbaar moet zijn is ingetekend in de niet-private modellen. (uitgangspunt: “Maak gebruik van ervaringen met eerder wetswijzigingen”).
- Vanuit het gebruikersplatform kwam de oproep om vooral het MKB niet te vergeten. Deze doelgroep is apart benoemd. Zij wordt echter in de alternatieven op dezelfde manier bediend als de
doelgroep burgers. Dit betekent dat de plek waar zij informatie en kennis kunnen halen hetzelfde is
als die van de burgers. Door het MKB apart te benoemen wordt onderkend dat de dienstverlening
binnen een informatiepunt, voor hen op maat aangeboden kan worden. (uitgangspunt: “Ga uit van
een klantgericht aanbod”).
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4.4

Basis bouwblokken van een informatiepunt
Hieronder worden kort de bouwblokken beschreven die benodigd zijn om de informatiepuntrol te kunnen
vervullen. Deze bouwblokken moeten in elk alternatief ingevuld zijn, om de gewenste output te kunnen
realiseren. Naast de manier van organiseren, zijn dit de onderscheidende factoren voor de uitwerking
van de alternatieven. In onderstaand is de samenhang weergegeven.

Ruwe content
Wetteksten
Digitale instrumenten
Ter beschikking stellen
Content
Kennis
Interpretatie
Ervaring
Vaardigheden

Informatie maken

Communicatiekanalen

Beschikbaar stellen informatie
Helpdesk

Internet

Figuur 6: Samenhang bouwblokken informatiepunt

Informatie (content)
De basis van het informatiepunt is de informatie waarmee en waarover voorgelicht wordt. Dit wordt de
‘content’ genoemd. Content komt in verschillende vormen voor. De meest basale vorm (de ‘ruwe content’) is de wettekst en de memorie van toelichting, zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie is nog niet makkelijk toegankelijk voor de verschillende doelgroepen. De contentredactie bewerkt,
op basis van kennis, ervaring en interpretatie, de ruwe content naar informatie.
Communicatiekanalen (Contact)
Tweede bouwblok wat bepalend is, zijn de ontsluitingsmogelijkheden. De beschikbare (bewerkte) informatie moet bij de doelgroepen komen. Content kan op verschillende manieren ontsloten worden. Het
meest bekend is ontsluiting via een website, telefoon of email. Nieuwe kanalen zijn ondermeer open data, Apps, webfora en andere social media.
Regie
Het derde bouwblok is ‘regie’. Dit bouwblok beschrijft de manier waarop het creëren en ontsluiten van
informatie en het beantwoorden van vragen aangestuurd wordt en welke mogelijkheden er zijn om uit de
gestelde vragen te leren en de content aan te passen (feedbackcirkel sluiten).
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Organisatie
In het vierde bouwblok is aangegeven hoe de uitvoering van de drie bouwblokken georganiseerd kan
worden.

4.5

Beschrijving varianten
De varianten voor een informatiepunt zijn beschreven aan de hand van bovengenoemde ‘bouwblokken’
van een informatiepunt (regie, content, contacten de manier van organiseren). De eerder genoemde
uitgangspunten zijn meegenomen in de varianten.
Er worden in dit rapport zeven varianten gepresenteerd. Uiteraard zijn er binnen de alternatieven nog
meer varianten te bedenken. De gepresenteerde varianten zijn echter zo samengesteld dat de verschillen
tussen de varianten duidelijk worden.
Elke variant vormt een samenhangend logisch geheel. Uitruilen van onderdelen tussen de varianten is
daarmee lastig. Bijvoorbeeld: een centraal uitgevoerde vraagbeantwoording (zoals bij A1) is vrijwel onmogelijk te combineren met privaat ontwikkelde content, die ontsloten wordt via een private website
(C1).
Wanneer er keuzes zijn gemaakt en tot uitvoering wordt overgegaan kunnen keuzes en details verder
ingevuld worden. De variatie zit meer in bedieningsconcept en daarmee in de mate van dienstverlening,
hoeveelheid producten en diepgang.
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A1. Publieke uitvoering- centraal
Organisatie

In de centrale organisatievorm is er één organisatie die een centraal expertisecentrum is (verder: expertisecentrum) waar alle informatie binnen het domein van de Omgevingswet wordt verzameld, geredigeerd
en beschikbaar gesteld.
Om dit mogelijk te maken wordt kennis samengebracht vanuit de reeds bestaande specialistische helpdesks die opereren binnen het domein van de Omgevingswet. Mensen die deze kennistaken nu uitvoeren,
komen te werken bij het expertisecentrum.
Regie
Het expertisecentrum voert monitoring uit op de producten die het Informatiepunt aanbiedt, en zorgt ervoor dat het aanbod aansluit op de informatiebehoefte. Doordat zij houder is van de content is zij in staat
snel in te spelen op veranderende vraagpatronen en nieuwe ontwikkelingen in wetgevingen.
Content
Het expertisecentrum zorgt voor waardevrije content. Dit is de vertaling van de wettekst en MvT naar
toepasbare informatie voor de uitvoering, inclusief casusinformatie, interpretatiehulp en voorbeelden. Deze
waardevrije content-collectie wordt gevoed met kennis en informatie op basis van historische ervaringen
en analyse van vragen en vraagpatronen.
Content wordt toegespitst op alle doelgroepen (burgers, MKB, professionals en overheden) en via ‘open
data met voorwaarden’ beschikbaar gesteld aan bevoegd gezag, Antwoord voor Bedrijven (AvB), Rijksoverheid.nl en private partijen. Deze instanties kunnen de content gebruiken voor gebruik richting eigen
doelgroep.
Contact
Voor overheden en professionals is er directe toegang tot het expertisecentrum.
Voor de andere doelgroepen treedt het bevoegd gezag op als eerste lijn, overheden hebben het expertisecentrum als achtervang.
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A2. Publieke uitvoering- hybride
Organisatie
In de hybride organisatievorm is er een centraal expertisecentrum waar informatie wordt verzameld, geredigeerd en beschikbaar gesteld. Daarnaast bestaat er een aantal specialistische helpdesks waar specialistische kennis en informatie beschikbaar is. Deze bestaan in de huidige situatie ook al.
Het expertisecentrum speelt binnen dit geheel de rol van regisseur en zorgt voor een integraal geheel
gericht op de samenhang en grote lijnen. Voor de bemensing kan (tijdelijk) personeel uit de achterliggende helpdesks worden ingezet of kan worden geworven.
Regie
Het expertisecentrum voert monitoring uit op de producten die het samen met de specialistische helpdesks
aanbiedt, en zorgt ervoor dat het aanbod aansluit op de informatiebehoefte. Doordat deze partijen houder
zijn van de content, zijn ze in staat snel in te spelen op veranderende vraagpatronen en nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De specialistische helpdesks zijn tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk
voor de eigen specialistische content, maar het expertisecentrum kan naar aanleiding van afgestemde
monitoring gerichte suggesties doen voor de content en informatievoorzieningen.
Content
Het expertisecentrum en de specialistische helpdesks zorgen voor waardevrije content.
Het expertisecentrum zorgt voor de content over de algemene en verbindende onderwerpen van de Omgevingswet en voor een integraal geheel, gericht op de samenhang en grote lijnen. De specialistische helpdesks verzorgen de specialistische content. Er is een gezamenlijk content management systeem om dit te
ondersteunen.
Content wordt toegespitst op alle doelgroepen (burgers, MKB, professionals en overheden) en via ‘open
data met voorwaarden’ beschikbaar gesteld aan bevoegd gezag, Antwoord voor Bedrijven (AvB), Rijksoverheid.nl en private partijen. Deze instanties kunnen de content gebruiken voor gebruik richting eigen
doelgroep.
Contact
Voor overheden en professionals is er directe toegang voor vraagbeantwoording bij het expertisecentrum.
Binnen het expertisecentrum is een beperkte groep medewerkers bezig met vraagbeantwoording over
Omgevingswet brede / algemene informatie. Vragen over specialistische onderwerpen worden doorgezet
naar de specialistische helpdesks. Voor de andere doelgroepen treedt het bevoegd gezag op als eerste lijn
met het expertisecentrum als achtervang.
Voor de andere doelgroepen treedt het bevoegd gezag op als eerste lijn met het expertisecentrum als
achtervang.

A3. Publieke uitvoering- netwerk
Organisatie
In de netwerkvariant bestaat er een beperkte centrale organisatie met daarnaast de bestaande specialistische helpdesks.
De centrale organisatie is verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van de specialistische helpdesks.
Het gaat hierbij om coördinatie van het redactieproces, vraagbeantwoording, monitoring en kennisopbouw/ontsluiting.
Regie
Elke afzonderlijke specialistische helpdesk voert zelf monitoring uit op de producten die het aanbiedt, en
zorgt ervoor dat het aanbod aansluit op de informatiebehoefte. De centrale organisatie maakt afspraken
over een gecoördineerde monitoringsaanpak gemaakt.
Content
De diverse specialistische helpdesks zorgen elk voor waardevrije content over de ‘eigen’ onderwerpen.
In het gezamenlijke redactieproces worden afspraken gemaakt over de contentproductie van de algemene
en verbindende onderwerpen en het integrale geheel.
Content wordt toegespitst op alle doelgroepen (burgers, MKB, professionals en overheden) en via ‘open
data met voorwaarden’ beschikbaar gesteld aan bevoegd gezag, Antwoord voor Bedrijven (AvB), Rijksoverheid.nl en private partijen. Deze instanties kunnen de content gebruiken voor gebruik richting eigen
doelgroep.
Contact
In de publieke netwerkvariant hebben overheden en professionals directe toegang tot de specialistische
helpdesks.
Voor de andere doelgroepen treedt het bevoegd gezag op als eerste lijn met het expertisecentrum als
achtervang.
NB Het netwerkmodel lijkt het meest op de huidige situatie. Er zijn nu helpdesks die informatie verschaffen
over domeinen die straks onder de Omgevingswet vallen. Deze helpdesk bedienen verschillende doelgroepen, hebben verschillende bedieningsconcepten en werken vaak meer of minder samen.
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B1. Publiek-private uitvoering – maximaal privaat

Interbestuurlijk alternatief – publieke/private uitvoering
Maximaal privaat

B1

Organisatie
Bestaande specialistische helpdesks stoppen in deze variant met het aanbieden van helpdesktaken over

Spec.
Spec.
HD
HD

(onderwerpen binnen het domein van) de Omgevingswet.

Spec. HD’s worden
afgebouwd (voor
OW-taken)

Hierdoor wordt ruimte gecreëerd, met als doel om onderdelen van het informatiepunt door private partijen
te laten oppakken door bepaalde producten en diensten aan te bieden. Het kan hierbij zowel gaan om

Private
partij

partijen met winstoogmerk als instellingen zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen,
belangenorganisaties).
Er is een centrale overheidsorganisatie (beperkt van omvang) die verantwoordelijk is voor de regievoering

Koepel

en de monitoring.

Centrale
overheidsorg.

De helpdesk voor de centrale ICT-voorzieningen wordt direct aangestuurd door de verantwoordelijke be-

Private
partij

leidsdepartementen.
Regie
De centrale overheidsorganisatie monitort of er voldoende (private) partijen zijn die informatie aanbieden

Belangenorganisatie

Burger

aan de doelgroepen. Wanneer uit monitoring blijkt dat dit onvoldoende gebeurt, kan de overheid ingrijpen

HD ICT
voorzieningen

door deze rol op te pakken of uit te besteden.
Afnemers van producten en diensten van private partijen hebben in meer of mindere mate mogelijkheden
op (directe) aansturing op de uitvoering: wie betaalt, die bepaalt.

MKB

Content
In deze publiek-private variant stelt de overheid slechts ruwe content beschikbaar.

Overheid
(Bevoegd
gezag
en/of KCC)

Private partijen kunnen de content oppakken en naar eigen inzicht vertalen in toegepaste informatie voor
vraagbeantwoording door het bevoegd gezag en/of private helpdesks.
Contact

Professionals

Het bevoegd gezag treedt ook in deze variant op als eerste lijn voor burgers en bedrijven. De overheden

Overheden
(met info-behoefte)

zelf, en professionals kunnen bij private partijen terecht met hun vragen.

Vraag doorverwijzen naar
private kennispartner
niet-dossiergebonden vraag
dossiergebonden vraag

Vraag, beantwoording door
private partij/koepel/belangenorganisatie

vraag over ICT-voorziening
Doorzetten vraag (2e lijn)

B2. Publiek-private uitvoering – maximaal publiek
Organisatie
In deze variant is er sprake van het aanbieden van bewerkte content door publieke partijen.
Private partijen kunnen aan de hand van deze bewerkte content informatieproducten en –diensten (bijvoorbeeld een helpdesk) ontwikkelen en aanbieden.
Er is een expertisecentrum (met een zeer beperkte omvang) voor de regievoering op de contentproductie
en de monitoring (beperkte centrale helpdesk en website met ondersteuningsinformatie). De bestaande
specialistische helpdesks houden zich (alleen nog) bezig houden met het opstellen van de bewerkte content. Omdat deze alleen nog bewerkte content maken, wordt er ruimte gecreëerd in de markt. Dit heeft als
doel om onderdelen van een informatiepunt door private partijen te laten oppakken. Het kan hierbij zowel
gaan om partijen met bedrijfseconomische doelen als instellingen met niet-bedrijfseconomische doelstellingen (bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen). Deze private partijen kunnen zich laten accrediteren
door de overheid als kennispartner. De helpdesk voor de centrale ICT-voorzieningen wordt direct aangestuurd door de door de verantwoordelijke beleidsdepartementen en staat open voor alle doelgroepen.
Regie
Het expertisecentrum voert regie uit op de contentproductie. Het neemt initiatief in het maken van afspraken over de contentproductie met de (afgeslankte) specialistische helpdesks, met oog voor het integrale
geheel, de samenhang en de grote lijnen. Het expertisecentrum monitort of er voldoende (private) partijen
zijn die informatie aanbieden aan de doelgroepen. Wanneer uit monitoring blijkt dat dit onvoldoende gebeurt, kan de overheid ingrijpen door deze rol op te pakken of uit te besteden.
Afnemers van producten en diensten van private partijen hebben in meer of mindere mate mogelijkheden
op (directe) aansturing op de uitvoering: wie betaalt, die bepaalt.
Content
Het expertisecentrum zorgt in samenwerking met de specialistische helpdesks voor waardevrije bewerkte
content. Content wordt toegespitst op alle doelgroepen (burgers, MKB, professionals en overheden) en via
het expertisecentrum d.m.v. ‘open data’ verspreid aan private partijen.
Zij kunnen, onder voorwaarden, ongelimiteerd en kosteloos gebruik maken van deze informatie om er hun
klanten en belanghebbenden mee bedienen. Omdat content onder voorwaarden aangeboden wordt, kan er
regie worden uitgevoerd op de kennispartners die de content afnemen.
Contact
Het bevoegd gezag treedt ook in deze variant op als eerste lijn voor burgers en bedrijven, maar ze kunnen
ook terecht bij private partijen die, al of niet tegen betaling, hun kennis beschikbaar stellen.
Het bevoegd gezag en de professionals kunnen (en moeten) voor vraagbeantwoording terecht bij ‘kennispartners’: de partijen die op basis van de waardevrije content van het expertisecentrum bij machte zijn om
vragen te beantwoorden.
(Private) Kennispartners kunnen onder voorwaarden wel met vragen over de aangeboden content terecht

Interbestuurlijk alternatief – publieke/private uitvoering
Maximaal publiek

B2

Specialistische
HD

Spec hd’s leveren
kennis aan exp.
centrum

Expertisecentrum
voor content
productie

Private
kennispartners
Burger

HD ICT
voorzieningen

MKB

Professionals

Overheden

Overheid
(Bevoegd
gezag
en/of KCC)

(met info-behoefte)

niet-dossiergebonden vraag
dossiergebonden vraag

Vraag doorverwijzen naar
private kennispartner
Vraag, beantwoording door
private kennispartner
Vraag aan expertisecentrum om
content te verduidelijken

Aanleveren kennis
vraag over ICT-voorziening
Doorzetten vraag (2e lijn)
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bij het expertisecentrum. Wanneer zij bepaalde content missen kan dit alsnog beschikbaar worden gesteld.

C1. Private uitvoering- met winstoogmerk
Organisatie
In deze variant beperkt de informatieverstrekking over de Omgevingswet door de (rijks)overheid zich tot
het aanbieden van ruwe content (de tekst van de wet en de regelingen plus de MvT) en een helpdesk voor
de centrale ICT-voorzieningen. Een ieder kan de ruwe content gebruiken voor het ontwikkelen van bewerkte content en informatieproducten en –kanalen. Private partijen kunnen bijvoorbeeld adviesbureaus of
privaat uitgevoerde helpdesks zijn.
Er is geen centraal expertisecentrum, omdat contentbewerking, vraagbeantwoording en regie overgelaten
worden aan de markt.
Om een gezonde marktwerking te bewerkstelligen zullen de bestaande specialistische helpdesks afgebouwd worden. Op die manier wordt de informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen niet meer
ingevuld via bestaande helpdesks. Deze lacune kan ingevuld worden door private partijen.
Regie
De verwachting is dat er zo voor de verschillende doelgroepen een palet aan mogelijkheden ontstaat, varierend van zeer beperkte tot heel volledige ondersteuning. De afnemer kan bewuste keuzes maken welke
vorm van ondersteuning hij nodig heeft, en kan de afweging maken of hij bereid is de daarvoor gevraagde
kosten te betalen.
Vanuit de (rijks)overheid vindt er geen proactieve vorm van regievoering plaats op het aanbod vanuit de
private partijen.
Content
De ruwe content wordt door de rijksoverheid beschikbaar gesteld aan private partijen.
De verwachting is dat private partijen de ruwe content zullen bewerken tot doelgroepgerichte informatie
en diensten. Omdat er vaak een directe opdrachtgever-opdrachtnemer relatie zal zijn, is er ook ruimte
voor op maat gesneden content.
Contact
Het bevoegd gezag treedt ook in deze variant op als eerste lijn. Burgers en bedrijven met vragen kunnen
in eerste instantie terecht bij het bevoegd gezag en/of bij Antwoord voor Bedrijven en Rijksoverheid.nl.
Maar ze kunnen ook terecht bij private partijen.
De overheden en professionals kunnen / moeten bij private partijen terecht.

C2. Private uitvoering- zonder winstoogmerk
Organisatie
In deze variant beperkt de informatieverstrekking over de Omgevingswet door de (rijks)overheid zich tot
het aanbieden van ruwe content (de tekst van de wet en de regelingen plus de MvT) en een helpdesk voor
de centrale ICT-voorzieningen. Een ieder kan de ruwe content gebruiken voor het ontwikkelen van bewerkte content en informatieproducten en –kanalen. Deze variant lijkt sterk op de private uitvoeringsvariant
C1. Het verschil zit in het type private partijen dat een rol heeft in de uitvoering. In deze variant wordt er
vanuit gegaan dat de koepels, brancheorganisaties en belangenverenigingen en stichtingen het gat in de
aangeboden dienstverlening oppakken voor hun doelgroep.
Er is geen centraal expertisecentrum, omdat zowel content, vraagbeantwoording en regie overgelaten
worden aan de markt.
Om een gezonde marktwerking te bewerkstelligen zullen de bestaande specialistische helpdesks afgebouwd worden. Op die manier wordt de informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen niet meer
ingevuld via bestaande helpdesks.
Regie
De organisaties, verenigingen en stichtingen die het informatieaanbod ontwikkelen zijn georganiseerd
vanuit een bepaald gezamenlijk belang. De verwachting is dat afnemers invloed kunnen uitoefenen op het
informatieaanbod zodra het betreffende belang hier baat bij heeft.
Vanuit de (rijks)overheid vindt er geen proactieve vorm van regievoering plaats op het aanbod vanuit de
private partijen.
Content
De ruwe content wordt beschikbaar gesteld aan private partijen. De verwachting is dat dit type private
partijen de ruwe content zullen bewerken tot doelgroepgerichte informatie en diensten.
Contact
Het bevoegd gezag treedt ook in deze variant op als eerste lijn. Burgers en bedrijven met vragen kunnen
in eerste instantie terecht bij het bevoegd gezag en/of bij Antwoord voor Bedrijven en Rijksoverheid.nl.
Maar ze kunnen ook terecht bij private partijen.
De overheden en professionals kunnen/moeten bij dit type private partijen terecht.
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4.6

Bedieningsconcepten
Uit de hiervoor beschreven uitgangspunten en varianten volgen een aantal logische bedieningsconcepten. In een bedieningsconcept komen de doelgroep, de informatiebehoefte (soort vragen)
en het communicatiekanaal bij elkaar.
Aan de hand van de inventarisatie van de bestaande informatiepunten is een inschatting gemaakt van het aantal (45.000 basisniveau) en type vragen dat gesteld zal worden. De aard van
de vraag (vragen over invoering, proces, inhoud of ICT-voorziening) is nodig om het voorkeurskanaal (contact) en de benodigde kennis en expertise (content) voor de beantwoording te bepalen.
De bedieningsconcepten zijn per variant uitgewerkt en toegelicht in de achterliggende rapportage over het Informatiepunt.

4.7
4.7.1

Kosten

Kostencomponenten en -doorrekening van de alternatieven
De verschillen in kosten tussen de alternatieven worden vooral bepaald door de volgende factoren:
- Maakt en verspreid het informatiepunt content en op welk detailniveau doet zij dat?
- Beantwoordt het informatiepunt (zelf) vragen en voor wie en in welke mate doet zij dat?
- Hoeveel vragen en webpagina’s betreft het?
- Gebruikt het informatiepunt daarvoor systemen en welke zijn dat?
- Welke overhead is ermee gemoeid om het Informatiepunt succesvol te laten zijn?
Voor de verschillende alternatieven worden deze vragen verschillend beantwoord.
Om de vergelijkbaarheid in kosten van de alternatieven te verbeteren is een fundamentele aanname gedaan dát private partijen de handschoen oppakken. Het is nog niet bekend welk commercieel verdienmodel een private partij hiervoor zal hanteren. Daarom is de aanname gedaan
dat de tijdbesteding van de private partijen om een gelijk niveau van dienstverlening aan te
bieden, vergelijkbaar is aan de tijdsbesteding bij publieke uitvoering. Uitgaande van een geschat
commercieel uurtarief van 90 euro (excl. BTW) voor specialistisch-inhoudelijk werk (redactie/content-productie) en een gemiddeld uurtarief van 60 resp. 70 euro (excl. BTW) voor eenvoudige respectievelijk specialistische vraagbeantwoording, kan een schatting gemaakt worden
van de kosten van de private partijen. Hoe en aan wie deze kosten doorberekend worden, is nog
niet bekend.
In het inventarisatierapport van de huidige helpdesks is een schatting gemaakt van de aantallen
en kosten van de huidige helpdesks. Deze inschatting van de huidige situatie is als referentie
opgenomen. Dit referentieniveau is bedoeld ter vergelijking om de meerkosten ten opzichte van
de huidige situatie te kunnen berekenen. Voor de berekening van de kosten is uitgegaan van
een implementatieperiode van 5 jaar (2016-2020). De verwachting is dat in 2021 het niveau van
het aantal vragen weer terug is op het basisniveau (45.000).
In verschillende bijeenkomsten is de wens te kennen gegeven dat het Informatiepunt langer dan
2 jaar na inwerkingtreding open moet blijven. In onderstaande tabel zijn daarom ook de structurele kosten na 2020 voor het Informatiepunt opgenomen. De jaarlijkse kosten bedragen dan
tussen de € 3,6 en 4,3 miljoen.

4.7.2

Risico’s
De kosten zijn gebaseerd op aantallen en ervaringen van bestaande helpdesks en sites en zijn
aangevuld met algemene ervaringscijfers over publieksvoorlichting binnen de overheid.
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De berekeningen, gebaseerd op deze aannames, bevatten een aantal onzekerheden. Deze onzekerheden hangen samen met de volgende punten:
Onzeker is wat het effect van een dergelijke grote wetwijziging zal zijn en wat de effecten zijn
van de verschillende varianten van invoeringsbegeleiding en VTH. Er is gekeken naar eerdere
wetswijzigingen en andere grote stelselwijzigingen, maar het blijft onzeker hoe de informatiebehoefte van de gebruikers van de Omgevingswet zal zijn en daarmee het aantal vragen dat
gesteld zal worden.
Het benodigd aantal webpagina’s om juiste, complete en op de doelgroep gerichte informatie
te kunnen verstrekken is gebaseerd op de inschatting van het huidige aantal webpagina’s bij
de verschillende helpdesks en op het aantal onderwerpen dat onder de wet valt. Omdat de bestaande helpdesks maar weinig inzicht hebben in het aantal artikelen/webpagina’s wat zij beheren, zit hier een aanzienlijke onzekerheid in.
Als de planning van de Omgevingswet wijzigt dan wijzigt ook de planning van het Informatiepunt. De ervaring is dat zodra de planning van de wetgeving naar achteren wordt geschoven
de aandacht voor het onderwerp afneemt (lees: minder vragen gesteld aan de helpdesk, minder input voor de site). Op een later tijdstip moet je in feite opnieuw begonnen worden. Uitstel
van de wet levert veel dubbel werk op. Dit is niet doorberekend in de cijfers.
Op basis van deze risico’s is een minimale en maximale kostenberekening gemaakt voor het
informatiepunt. De minimale kosten als er minder vragen gesteld worden dan verwacht en de
impact op de content meevalt en maximale kosten als er meer vragen worden gesteld dan verwacht, er daardoor ook extra content ontwikkeld moet worden en de content aanpassingen complexer zijn.
Tabel 10. Kosten varianten informatiepunt
Totaal
Geschatte
publieke
kosten
kosten
gebruikers

Totale
schatting

Structurele
kosten na
2020

Reorganisatie/veranderrisico

€19,4

€0,0

€19,4

€3,9

€ 25,8

€ 0,0

€ 25,8

€3,6

€ 26,3

€ 0,0

€ 26,3

€4,0

€ 28,1

€ 0,0

€ 28,1

€4,0

€ 5,5

€ 26,2

€ 31,7

€4,3

€ 16,5

€ 12,4

€ 28,9

€4,2

€ 4,2

€ 26,2

€ 30,4

€4,0

€ 4,2

€ 23,6

€ 27,8

€3,6

€ 30,8

€ 0,0

€ 30,8

€4,0

A2 - Publiek Hybride

€ 31,7

€ 0,0

€ 31,7

€4,4

groot
(verschuivingen)
klein

A3 - Publiek Netwerk

€ 34,0

€ 0,0

€ 34,0

€4,4

klein/midden

Referentieniveau

(kosten huidige helpdesks)

Minimaal
A1 - Publiek Centraal
A2 - Publiek Hybride
A3 - Publiek Netwerk
B1 - Publiek-privaat ,
max privaat
B2 - Publiek - privaat,
max publiek
C1 - Privaat
met winstoogmerk
C2 - Privaat
zonder winstoogmerk

groot
(verschuivingen)
klein
klein/midden
(wijziging dienstverlening HD’s)
groot (afvloeiingen)
midden
groot (afvloeiingen)
groot (afvloeiingen)

Maximaal
A1 - Publiek Centraal
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B1 - Publiek-privaat,
max privaat
B2 - Publiek - privaat,
max publiek
C1 - Privaat
met winstoogmerk
C2 - Privaat
zonder winstoogmerk

4.8

€ 5,5

€ 32,1

€ 37,5

€4,8

€ 19,1

€ 14,5

€ 33,6

€4,6

€ 4,2

€ 32,1

€ 36,2

€4,5

€ 4,2

€ 29,0

€ 33,2

€4,0

(wijziging dienstverlening HD’s)
groot (afvloeiingen)
midden
groot (afvloeiingen)
groot (afvloeiingen)

Planning
Belangrijkste conclusie van het planningsoverzicht, is dat er knelpunten kunnen zijn als bijvoorbeeld de besluitvorming rondom de verkenning vertraagt. Ideaal gezien zou in de loop van 2014
gestart moeten worden met de voorbereiding. De besluitvorming van de verkenning is voorzien
eind 2014. Mocht hier vertraging optreden dan komt de voorbereiding al onder druk te staan. Dit
geldt ook voor de opdrachtverlening: zodra er vertraging optreedt in samenwerkingsafspraken of
in de Europese aanbesteding dan is het waarschijnlijk dat het niet mogelijk is het Informatiepunt
twee jaar voor inwerkingtreding van de wet te openen (1-7-2016). Deze knelpunten komen in
alle varianten voor.
Dit pleit voor een groeimodel. Bijvoorbeeld starten met een netwerkmodel en op termijn doorgroeien naar hybride. Dit kan door de bestaande helpdesks eerst samen te laten werken en vervolgens door te groeien naar een gezamenlijk Informatiepunt. Daarnaast kun je met een doorgroeimodel tijd winnen om verdere samenwerkingsafspraken, werkprocessen, contentafspraken
en personele invulling goed op elkaar af te stemmen. Werkenderwijs is er ook meer zicht op de
aard van de gewenste kennis en kan hierop wellicht beter en flexibeler ingespeeld worden.
Een ander voordeel van een groeimodel is ook dat flexibeler omgegaan kan worden met eventuele vertragingen in het wetgevingstraject en de periode waarin dubbele informatievoorziening
nodig is (enerzijds geldende wetgeving en anderzijds de omgevingswet).
Bij elke variant zijn er personele gevolgen voor alle bestaande helpdesks. Daarnaast is er vaak
ook sprake van afbouw van huidige loketten. Dit is niet in de planning meegenomen (omdat dit
per helpdesk zal verschillen) maar speelt zeker ook een rol.

4.9

Beoordelingskader
Uitgangspunt in deze paragraaf is het beoordelingskader dat voor alle onderdelen van de verkenning wordt gehanteerd. Dit kader benoemt een aantal beoordelingsfactoren en -criteria die
gebruikt kunnen worden om de diverse varianten mee af te wegen.
- In de eerste tussenbalans is per doelgroep het minimale ambitieniveau aangegeven:
o Overheden en professionals; minimale score 6 op het beoordelingskader, soms uitlopend
naar 8;
o Voor Burgers en MKB varieert de score per criterium tussen de 2 en 8.
Vervolgens is per variant aangegeven wat de score op het beoordelingskader/criteria is.
Bij de beoordeling is het risico dát private partijen het Informatiepunt volledig oppakken meegewogen. Dit in tegenstelling tot bij de kostenraming: hier is het uitgangspunt dat de private
partijen het Informatiepunt volledig oppakken.
Als de beoordeling op de hele doelgroep wordt uitgevoerd dan wordt de ambitie van 6 niet gehaald. De score van de doelgroepen “Burgers en MKB” haalt de gemiddelde totaalscore van de
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varianten op het beoordelingskader flink omlaag. Het minimale ambitieniveau voor “Burgers en
MKB” is lager vastgesteld dus is een lagere score voor deze doelgroepen gerechtvaardigd. Door
het scoren op de totale doelgroep ontstaat echter een vertekend beeld. Daarnaast is er bij de
uitwerking van de varianten ervoor gekozen om de doelgroepen “Burgers en MKB” niet rechtstreeks via het Informatiepunt te bedienen. Daarom is in de tabel in par.4.10 alleen de score van
de doelgroepen “Overheden en Professionals” weergegeven.
Conclusie beoordelingskader
De scoring laat geen grote verschillen zien. De conclusie is dat A-varianten (publiek-publiek) het
beste scoren. De private varianten (C1 en C2) en variant B1 (maximaal privaat) scoren het
slechtst, variant B2 (interbestuurlijk, maximaal publiek) scoort daar tussenin.
Uit het beoordelingskader blijkt dat de A-varianten in vrijwel alle gevallen een score gelijk aan,
of hoger dan het minimale ambitieniveau hebben. De onzekerheid dát private partijen het Informatiepunt volledig uit gaan voeren maakt dat de varianten C1, C2 en B1 onder het minimale
ambitieniveau scoren. Bij de B-varianten wordt dit nadeel voor een deel ondervangen, omdat
regie vanuit een publieke partij mogelijk is. Omdat bij B1 sprake is van maximaal private uitvoering scoort deze variant slechter dan B2.
Een gezamenlijk aandachtspunt voor alle alternatieven ligt bij het aspect ‘op tijd gereed’. Uit het
planningsoverzicht blijkt dat lastig is om het organisatiemodel van elke variant volledig te hebben ingericht zodat er vanaf 2016 geoefend kan worden. Overigens scoort de private uitvoering
(C) op dit criterium slechter dan een publieke uitvoering. Het is de verwachting dat de private
dienstverlening later op gang komt. Dit komt o.a. omdat de publieke regie afneemt en private
uitvoerende partijen daardoor niet voortijdig betrokken zijn bij het wetgevingstraject. De verwachting is dat private partijen taken daarom later op kunnen pakken dan publieke.

Variant A3

Variant B1

Variant B2

Variant C1

Variant C2

Beoordelingskader /
score doelgroep
Overheid + Professionals

Variant A2

Omdat de factoren binnen het beoordelingskader voor het Informatiepunt vaak niet onderscheidend genoeg zijn is ook gekeken naar het draagvlak van de varianten. Deze score is ook in onderstaande tabel opgenomen. Wanneer het draagvlak ook meegenomen wordt in de beoordeling
dan scoort A2 (de interbestuurlijke variant, hybride georganiseerd) het hoogst.

Variant A1

4.10

+-

+-

+-

-

+-

-

-

+

+

+

-

+-

-

-

B

Interpretatie en toepassen van de Wet naar letter
en geest
Werkprocessen zijn voldoende ondersteund en
operationeel

C

op tijd gereed

+-

+-

+-

-

+-

-

-

D

Flexibel en anticiperend op ontwikkelingen

+-

+-

+-

-

-

-

-

E

Soepele overgang van de invoering

++ ++ ++

+-

+

+-

+-

F

Binnen budget

+-

+

+

+

+

+

+

G

Juiste mensen beschikbaar

+

+

+

+-

+-

+-

+-

Draagvlak

+

++

+

+-

+

--

-

A

Pagina 54 van 79

Verkenning Implementatie Omgevingswet | 7 mei 2014

4.11

Draagvlak
Het draagvlak is gemeten bij verschillende groepen. De A-varianten hebben qua dienstverlening,
informatievoorziening en uniformiteit van de informatie een breed draagvlak. Ook wordt het
aanbieden van informatie vanuit één centraal punt belangrijk geacht; A1 en A2 hebben het
meeste draagvlak. A1 wordt echter ervaren als groot, lastig te realiseren en aan te sturen.
Daarom is er meer draagvlak voor A2. Er is geen draagvlak voor varianten waarbij er geen regierol is voor de overheid. Deze regierol ontbreekt bij de C-varianten en is beperkt bij B1.
Voor wat betreft kwaliteit van de informatie hebben de A-varianten het meeste draagvlak, Cvarianten scoren neutraal omdat er risico’s zijn. De B-varianten zitten er tussen in omdat het
nog mogelijk is regie uit te oefenen op de kwaliteit.
Alle partijen, ook de private, vinden dat er een regierol moet zijn vanuit de overheid. Deze sturing waarborgt dat waardevrij en rechtszekere informatie wordt aangeboden, die goed aansluit
bij alle doelgroepen. Een private uitvoering van het Informatiepunt heeft tot op zekere hoogte
draagvlak. Men ziet wel een private rol bij de uitvoering van het Informatiepunt, maar dan meer
in de vorm van een opdrachtverstrekking aan een private partij. De regie blijft dan wel bij de
overheid. Het ontbreken van de regierol in C1 en C2 maakt dat voor deze varianten geen draagvlak bestaat. In de varianten B1 en met name B2 is deze rol meer aanwezig.
Opdrachtgevers van de bestaande helpdesks zien bij de A1 variant veel veranderingen t.o.v. de
huidige werkwijze. De huidige manier waarop de bestaande helpdesks werken lijkt het meest op
A3, het netwerkmodel.
Bij variant C2 speelt dat kennis specifiek ontsloten wordt ten behoeve van een specifiek belang.
Het is voorstelbaar dat deze kennis zeer goed aansluit bij de informatiebehoefte van de doelgroep. De zorg is echter of deze informatie wel waardevrij is. Een risico bij deze variant is ook
dat niet alle onderdelen van de wet aan bod komen. Daarom scoort deze variant laag voor wat
betreft draagvlak.
Over de uitvoering van het informatiepunt is gezegd: de overheid moet het regelen voor een
bepaalde periode. Na die periode kunnen andere uitvoeringsvormen ontstaan. Die implementatieperiode moet langer zijn dan de twee jaar die nu bij de Wabo is gehanteerd. Ook omdat pas
na 2 jaar de ´moeilijke´ vragen komen. Verder wordt aangegeven dat het Informatiepunt zeker
2 jaar voor inwerkingtreding van de wet beschikbaar moet zijn. Hier scoren de A-varianten het
best. In een B-variant waar je als rijksoverheid uitbesteedt, wordt hier ook aan tegemoet gekomen. Bij C is het de vraag wanneer en hoe lang het Informatiepunt wordt opgepakt.
Het gratis aanbieden van dienstverlening wordt door het gebruikersplatform, vooral in de implementatieperiode en voor de doelgroep burgers, als een uitgangspunt genoemd. In de marktpeiling, waar private partijen bevraagd zijn, werd hier anders over gedacht. Hier werd genoemd dat
het überhaupt niet aantrekkelijk is voor private partijen om burgers te bedienen, betaald of onbetaald. Ook het openbaar beschikbaar stellen van uitgebreide informatie via een website is voor
marktpartijen commercieel niet interessant. In de A en B- varianten, waar publieke sturing is,
scoort het laagdrempelig aanbieden van informatie goed. In de totaal private varianten ( C)
scoort dit laag.

4.12

Samenvattend overzicht effecten
In het beoordelingskader is aangegeven wat per variant de score is per criterium en hoe dit zich
verhoudt tot de minimale ambitie voor het Informatiepunt. Naast de criteria die in het beoordelingskader zijn gescoord er ook effecten die door de bevraagde doelgroepen als belangrijk worden ervaren. Deze effecten zijn hieronder beschreven. Deze effecten kunnen ook in de afweging
worden meegenomen.

Pagina 55 van 79

Verkenning Implementatie Omgevingswet | 7 mei 2014

Impact bevoegd gezag:
Het belangrijkste gevolg voor het bevoegd gezag ligt bij de rol die zij spelen als vraagbaak
voor burgers en bedrijven. Deze taak hebben ze nu ook al, maar zal door de komst van de
Omgevingswet intensiever worden. In de publieke varianten worden zij bij het uitvoeren van
deze rol optimaal ondersteund.
Bij de private uitvoeringsvarianten is een belangrijk gevolg dat het bevoegd gezag zelf verantwoordelijkheid draagt voor de zoektocht naar en de inkoop en aansturing van de informatiediensten over de Omgevingswet.
Impact bestaande helpdesks:
In de varianten B1, C1 en C2 is de impact voor de bestaande helpdesks het grootst. De
helpdesktaken op het gebied van de Omgevingswet worden in die varianten volledig afgebouwd, en er komt niets nieuws voor in de plaats bij de organisaties die de helpdesks voerden.
In de varianten A1, A2 en B2 is de impact aanzienlijk. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt afgebouwd en/of verplaatst.
Variant A3 vergt onderlinge coördinatie tussen de helpdesks en aanpassingen van bestaande
werkwijzen.
Monitoring / Regie
In de publieke varianten zijn er optimale mogelijkheden om de informatiebehoefte te monitoren en het aanbod daarop bij te sturen. Er is een gesloten cirkel van aanbod> gebruik>
monitoring> aanbod.
In variant B2 kan je deze cirkel sluiten door voorwaarden te stellen bij de kennispartners die
de bewerkte content afnemen.
In de varianten B1, C1 en C2 werkt een piepsysteem. Als gebruikers onvoldoende of slecht
worden voorzien in hun informatiebehoeften, zullen op de een of andere manier signalen bij
de verantwoordelijke departementen terecht komen. Overigens is het wel zo dat de gebruikers (klanten) tot op zekere hoogte ook direct kunnen aankloppen bij private partijen om
hun diensten aan te passen / nieuwe diensten te ontwikkelen.
Kosten
De kosten van de varianten A1- A3 lopen uiteen van ca. 26-34 miljoen euro.
De kosten van de varianten B1 –B2 lopen uiteen van ca. 29-37 miljoen euro.
De kosten van de varianten C1 – C2 lopen uiteen van ca. 28-36 miljoen euro.
Het grootste verschil tussen de varianten is wie de kosten betalen. In de A- en B2-varianten
komen de kosten grotendeels ten laste van de (interbestuurlijke) publieke partijen, bij B1en C- varianten bij de gebruikers (doelgroepen).
In onderstaande tabel zijn de maximale kosten opgenomen.
Planning
Bij alle varianten kunnen er knelpunten optreden als er vertraging optreedt in de voorbereidingsfase. Als dit gebeurt, dan is het waarschijnlijk niet mogelijk om het Informatiepunt conform één van de varianten, twee jaar voor inwerkingtreding van de wet te openen (1-72016).
Dit pleit voor een groeimodel. Bijvoorbeeld starten met een netwerkmodel (A3) en op termijn doorgroeien via publiek-hybride (A2) naar publiek-privaat (B2). Een groeimodel komt
ook het meest tegemoet aan de andere gevolgen (impact, monitoring, kosten en draagvlak).
Er is een duidelijke behoefte om het informatiepunt ook na de implementatieperiode in de
lucht te houden.
Draagvlak
Samenvattend kan worden gezegd dat het interbestuurlijke alternatief met volledig publieke
uitvoering (A) qua dienstverlening, integraliteit, uniformiteit en kwaliteit van de aangeboden
informatie een breed draagvlak lijkt te hebben. Het interbestuurlijke alternatief met
meer/minder private uitvoering (B) wordt ook realistisch geacht, maar daar ziet men wel een
grote rol van de overheid in de regie op de private uitvoeringspartij(en).
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Het private alternatief (C) heeft het minste draagvlak heeft bij de gevraagde doelgroepen,
omdat men veel risico’s ziet op vooral de kwaliteit, uniformiteit en de integraliteit van de
aangeboden informatie. Ook zijn er vraagtekens of de door de Omgevingswet beoogde gedragsverandering bij volledig private uitvoering voldoende wordt gehaald.
In het algemeen geldt dat gebruikers vinden dat het de taak van de (rijks)overheid is om er
voor te zorgen dat er een informatiepunt komt die voorziet in kwalitatieve en laagdrempelige
informatieverstrekking over de Omgevingswet. Met name de kenmerken kwaliteit, centrale
voordeur en toegankelijkheid zijn belangrijke aspecten voor de gebruiker. De A-varianten
scoren hier goed op, maar ook de B-varianten scoren goed als er een sterke mate van regie
wordt uitgeoefend door de (rijks)overheid. De gebruikers kunnen zich overigens wel voorstellen dat na verloop van tijd (na de implementatieperiode) meer private varianten een rol
kunnen gaan spelen. Het is dan wel van belang om de implementatieperiode niet te kort te
laten zijn, en ook oog te hebben voor eventuele wetswijzigingen op latere momenten.
Tabel 11. Effecten per variant
Effecten
A1
A2
per variant
Publiek
Publiek
centraal
hybride

A3
Publiek
netwerk

B1
Publiek
-Privaat

B2
Publiek
-Privaat

C1
Privaat

C2
Privaat

maximaal
privaat

maximaal
publiek

met
winstoogmerk

zonder
winstoogmerk

Impact bevoegd gezag

Laag

Laag

Laag

Hoog

Middel

Hoog

Hoog

Impact bestaande helpdesks

Groot

Middel

Middel

Groot

Groot

Groot

Groot

Monitoring /
regie

direct

direct

direct

Maximale
Kosten (mln.)
- publieke
organisatie

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect

(via gebrui-

(via kennis

(via gebrui-

(via gebrui-

kers)

partners)

kers)

kers)

30,8

31,7

34,0

5,5

19,1

4,2

4,2

- gebruikers
0,0

0,0

0,0

32,1

14,5

32,1

29,0

Planning

-

+-

+

-

-

-

-

Draagvlak

+

++

+

+-

+

-

+-
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4.13

Conclusies
Welke conclusies kunnen worden getrokken uit bovenstaande effecten en de voorafgaande paragrafen? De afweging voor de keuze van een variant ligt in de mate van sturing die men aan het
Informatiepunt wil geven en de dienstverlening die men voor ogen heeft. Dit is het ook het doel
van deze verkenning. Het eindrapport biedt input om deze keuze te kunnen maken. Hieronder
een aantal observaties.
De meer publieke modellen scoren beter op het beoordelingskader. Omdat in die modellen meer
sturing en regie mogelijk is en de informatielijnen korter zijn, wordt integraliteit bevorderd en
kan er sneller ingespeeld worden op wijzigingen.
De scoring laat geen grote verschillen zien. De conclusie is dat A-varianten (publiek-publiek) het
beste scoren. De private varianten (C1 en C2) en variant B1 (maximaal privaat) scoren het
slechtst, variant B2 (interbestuurlijk, maximaal publiek) scoort daar tussenin.
Uit het beoordelingskader blijkt dat de A-varianten in vrijwel alle gevallen een score gelijk aan,
of hoger dan het minimale ambitieniveau hebben. Bij de beoordeling is het risico dát private
partijen het Informatiepunt volledig oppakken meegewogen. Omdat dit bij een private uitvoering
een grote onzekerheid is, maakt dit dat de varianten C1, C2 en B1 onder het minimale ambitieniveau scoren.
De kosteneffectiviteit is het hoogst bij A1 (publiek uitgevoerd – centraal georganiseerd).
De verschillen in de totale kosten van de varianten zijn niet substantieel. De kosten voor de publieke organisatie lijken vooral bij A-varianten en B2 hoog. De kosten voor de gebruiker zijn
vooral bij B1 en de C-varianten hoog. Opgeteld blijkt de som van de publieke- en gebruikerskosten per variant niet ver uit elkaar te liggen. Uitgangspunt bij de kostenraming is dat private partijen de uitvoering van een Informatiepunt oppakken.
Het lijkt dat vooral de publieke varianten (A) veel draagvlak hebben. Variant B2 scoort als tweede. Omdat voor de private uitvoering geldt dat het succes van de uitvoering is afhankelijk is van
de mate waarin private partijen de uitvoering van het Informatiepunt oppakken en/of bereid zijn
met elkaar (zowel privaat als publiek) samen te werken, is er voor de private varianten (C1 en
C2) en variant B1 weinig draagvlak.
“Bevoegd gezag als eerste aanspreekpunt” is in alle varianten als uitgangspunt genomen. Uit de
impactanalyse blijkt dat deze rol erg onder druk staat. Ook willen burgers en bedrijven buiten
het bevoegd gezag om waardevrije informatie kunnen opdoen voordat zij met het bevoegd gezag in contact treden. Dit pleit ervoor om het bevoegd gezag te ondersteunen in deze rol (bijvoorbeeld door het aanbieden van producten die hen ondersteunen in hun rol en deze producten
via een website ook laagdrempelig toegankelijk te maken voor professionals, burgers en bedrijven). Het concept van één voordeur wordt hierbij door de doelgroepen als belangrijk gezien. Een
centraal punt waar men informatie kan vinden en vragen kan stellen in plaats van versnippering
over verschillende informatiepunten een aanbieders.
De publieksinformatiepunten Rijksoverheid.nl en Antwoord voor Bedrijven spelen in alle varianten een belangrijke rol in de publieksvoorlichting richting burgers en bedrijven. Bij de varianten
waarin publiek een kleine of geen rol heeft zullen deze publieksinformatiepunten met minder
informatie worden gevoed. Dit speelt vooral bij de C-varianten.
Het effect op de bestaande helpdesks is groot tot zeer groot, afhankelijk van de gekozen variant.
Het is lastig aan te geven welke variant het best uitpakt, omdat hier ook andere vaak politieke
afwegingen een rol spelen. Variant A3 heeft de minst grote impact op de bestaande helpdesks.
Hier zullen afspraken gemaakt moeten worden over samenwerken en uniformiteit.
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Omdat de bestaande helpdesks onder opdracht vallen van verschillende ministeries zal voldoende tijd uitgetrokken moeten worden voor het maken van deze afspraken. De vraag is, maar dat
geldt ook voor de B-varianten, in hoeverre partijen bereid zijn afspraken te maken en na te komen.
Voor alle publieke varianten (A) geldt dat de mogelijkheid om regie op de uitvoering te voeren
optimaal is. Dit geldt, zij het iets beperkter, ook voor variant B2. In andere varianten is er een
zeer beperkte tot geen interbestuurlijke regie. Daar waar er geen regie is kunnen er uiteraard
ook samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Het is het meest waarschijnlijk dat dit mogelijk
is in de B-varianten.
Het succes van de implementatie hangt sterk samen met de timing. Uit de evaluatie van de Wabo blijkt dat op tijd beginnen en voldoende lang doorgaan bijdraagt aan het succes van de wet.
Uit de planning blijkt dat er knelpunten optreden als er vertraging optreedt in de besluitvorming
van de verkenning. Dit geldt voor alle varianten. Daarnaast gaat voor de C-varianten op dat het
voor private partijen lastiger is om zich goed voor te bereiden als hun startmoment voor de
voorbereiding begint op het moment dat de wet wordt gepubliceerd.
In alle beschreven varianten spelen meerdere reeds bestaande organisaties een rol bij het informatieaanbod over de Omgevingswet. Er wordt telkens gesproken over één informatiepunt,
maar vaak gaat het over de samenwerking van meerdere organisaties. Iedere variant vergt een
bepaalde manier van samenwerking en inzet door de betrokken organisaties. Besluitvorming
over de uitvoering van het informatiepunt heeft gevolgen voor de manier waarop bestaande
organisaties op dit moment werken. Het is daarom van belang om de besluitvorming over het
informatiepunt in een breder geheel te zien en de betreffende organisaties (inclusief de opdrachtgevers) tijdig te betrekken en consequenties inzichtelijk te maken.
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5

Digitale Informatievoorziening (DIV)

5.1

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste resultaten van de deelverkenning DIV aan de
hand van de hoofdkeuzen zoals beschreven in de startnotitie aangereikt door onze gemandateerde opdrachtgever Eenvoudig Beter. De resultaten van DIV zijn input voor het bredere digitale programma Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving(verder:GOAL).
Hoofdkeuze 1 (Impact Omgevingswet op ICT-voorzieningen)
Van de 60 meegenomen ICT voorzieningen (zowel gegevens als systemen) is bepaald welke een
wettelijke basis hebben in zowel het huidige stelsel als in de Omgevingswet (de versie die naar de
Raad van State is verzonden). Hiervoor is gekeken naar de tekstuele vindplaatsen in wet- en regelgeving, zowel nationaal als Europees. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen generieke
voorzieningen en specifieke voorzieningen. Dit resultaat (de 12 in scope geplaatste voorzieningen)
is getoetst bij de stakeholders door middel van een workshop en (daarna) in verdiepende interviews.
De Raad van State versie van de Omgevingswet is vervolgens gebruikt om te beoordelen waarop
de wettelijke systemen minimaal zullen gaan wijzigen. Ook dit resultaat (de impactanalyse waswordt) is getoetst in de eerder genoemde workshop en in interviews nadien. In de impactanalyse
is voornamelijk gekeken naar noodzakelijke wijzigingen in functionaliteit en gevolgen voor bronhouders, stakeholders en gebruikers. In onderstaande tabel staan de resultaten van deze analyse.
Tabel 12. Resultaten analyse noodzaak aanpassing digitale voorzieningen
Mogelijk

Nee

Electronisch Milieu Jaarverslag

Archis

Ja
Omgevingsloket Online (OLO2)

(eMJV)
Monumentenregister
Activiteitenbesluit Internet Module

NSL-Monitoringstool

(AIM)
Ruimtelijkeplannen.nl

Emissiehandel
Gebiedendatabase

Geluidregister

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
(LML)
Landelijk Asbest-volgsysteem (LAVS)

Hoofdkeuze 2 (Ontwikkelingen eOverheid en toekomstbeeld 2025)
Ontwikkelingen eOverheid en NUP
De lopende overheidsafspraken in het kader van NUP zijn in beeld gebracht. De afspraken zijn
ingedeeld volgens de informatiefuncties zoals beschreven in de globale gegevensarchitectuurschets van het digitale stelsel van de Omgevingswet. Dit zijn oriënteren en informeren, indienen
en besluiten.
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In totaal zijn 48 eOverheidsafspraken en de bijbehorende voorzieningen onderzocht. Bekeken is
waar deze eOverheidsafspraken de informatiefuncties van de Architectuurschets overlappen.
Om een goed beeld te krijgen zijn interviews gehouden met deskundigen, is deskresearch gedaan en is gebruik gemaakt van externe expertise. Van de onderzochte eOverheidsafspraken
hebben er 24 overlap met de informatiefuncties. De informatiefuncties zullen hier iets mee moeten, door bijvoorbeeld aan te sluiten of een koppeling te maken, te denken valt dan aan basisregistraties zoals de gemeentelijke basisregistratie, DigiD of antwoord voor bedrijven. De overige
24 lijken vooralsnog minder relevant. Conclusie is dat aansluiten op de basisregistratie een quick
èn big win is. Binnen de basisregistraties wordt momenteel veel data verzameld, die ook relevant zijn voor de Omgevingswet, denk aan de BAG die gegevens opslaat zoals de locatie van
gebouwen en specifieke adressen. Maar ook aansluiten op GBA levert veel gebruikersgemak op
doordat burgers en bedrijven niet telkens opnieuw hun persoonsgegevens hoeven in te vullen.
Tot slot lijkt PDOK een waardevolle sectorale voorziening, die op verschillende plaatsen een rol
kan spelen.
Belangrijke conclusie is dat er logischerwijs veel sectorale voorzieningen zijn voor ‘informeren op
maat’, maar dat er weinig online wordt samengewerkt. In het kader van de Omgevingswet, die
uitgaat van vergaande samenwerking en gegevensuitwisseling, is hier extra aandacht voor nodig.
Toekomstbeeld 2025
De projectgroep heeft vier mogelijke toekomstbeelden van informatievoorziening in het jaar
2025 uitgewerkt. Er is gebruik gemaakt van een algemeen gebruikte scenariomethodiek, interviews met trendwatchers en topadviseurs. Het eindresultaat is voor feedback voorgelegd aan
een groep jongeren (16-18 jaar) en aan het gebruikersplatform.
Voorlopige conclusie is in ieder geval dat open data en open rules ‘no regret’ informatiefunctionaliteiten zijn. De overige informatie-functionaliteiten zijn optioneel. De optionele informatiefunctionaliteiten zijn bijvoorbeeld een eigen informatie (sensor) netwerk van de overheid, massale dataverwerking en het menselijk relatienetwerk. Voor de optionele informatiefunctionaliteiten is de (onzekere) ontwikkeling van de toekomst en de kijk op de huidige situatie
bepalend voor de afweging en het tijdstip van de investering.
Hoofdkeuze 3 (Governance)
De indeling in alternatieven voor de governance is enerzijds bepaald door de mate waarop aansturing en uitvoering op afstand worden gezet en anderzijds door de wijze van samenwerking.
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Figuur 7. Zes alternatieven voor governance.

Voor de mate waarop aansturing en uitvoering op afstand worden gezet, is een indeling gehanteerd welke ook is toegepast in overige deeltrajecten van de Verkenning:
1. Publiek – Publiek alternatief;
Interbestuurlijke aansturing en uitvoering van ontwikkeling en/of beheer door een publieke uitvoeringsorganisatie. Interbestuurlijk opdrachtgeverschap (bijvoorbeeld Programmaraad of Regieraad) voor zowel ontwikkeling als beheer. De ambtelijke uitvoeringsorganisatie bevat een ontwikkeldeel en een beheerdeel.
2. Publiek-Privaat alternatief;
Interbestuurlijke aansturing en uitvoering van ontwikkeling en/of beheer door een private
uitvoeringsorganisatie. Interbestuurlijk opdrachtgeverschap voor zowel ontwikkeling als
beheer. De private uitvoeringsorganisatie bevat een ontwikkeldeel en een beheerdeel.
3. Privaat-Privaat alternatief;
Raad van Toezicht met bestuurders van diverse overheidsgremia. De Raad van Bestuur
bestaat uit bestuurders (van het consortium) van private partijen. De RvB stuurt een beheer- en een ontwikkelorganisatie aan die eveneens bemenst zijn vanuit private partijen.
Daarnaast worden de alternatieven bepaald door de wijze van samenwerking:
1. Functioneel samenwerken;
Er is sprake van een hiërarchische opdrachtgever en opdrachtnemer relatie. De opdrachtgever heeft duidelijk voor ogen wat hij nodig heeft en hij stuurt op resultaten conform
planning. Het doel is niet om innovatieve oplossingen te realiseren, maar risicobeheersing
door beproefde en bekende concepten toe te passen.
2. Ondernemend samenwerken;
De opdrachtgever en –nemer relatie kent een hoge wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
Beiden zijn het eens over de oplossingsrichtingen maar hebben de oplossingen niet scherp
voor ogen. Men stuurt niet zozeer op resultaten maar op de realisatie van gestelde doelen. Niet een planning met mijlpaalproducten is leidend, maar de haalbaarheid van het
gewenste tempo. De samenwerking is gericht op het zo volledig mogelijk benutten van
het innovatief potentieel.
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Bij de uitwerking van hoofdkeuze 3 Governance zijn de volgende conclusies en aanbevelingen
onderkend:
1. De bestaande indeling voor de alternatieven (publiek-publiek; publiek-privaat;privaat-privaat)
uitbreiden met het criterium ‘Wijze van samenwerking’ is een zinvolle aanvulling.
Toelichting: De wijze van samenwerking is een beleidsmatige keuze en bepalend voor de
flexibiliteit en beheersing van de regie op de ontwikkeling en het beheer van digitale voorzieningen.
2. Het delen van gegevens en functionaliteiten vereist een grote samenhang en afstemming en
daarmee regie op de voorzieningen. Dit kan het beste door in stelsels te denken op verschillende niveaus. Naast het bestaande niveau ‘Nationaal’ en het herkenbare niveau ‘Domein’ is
het zinvol om het tussenliggende niveau ‘Interdomein’ te benoemen. Een stelsel is een samenhangend geheel van ICT-voorzieningen, modellen en richtlijnen voor gegevens en/of informatiefunctionaliteiten, welke op een specifiek niveau (nationaal, interdomein, domein)
worden gedeeld in betekenis en gebruik.
Toelichting: Bij het niveau Domein kan men denken aan bestaande sectoren en bijbehorende
Informatiehuizen. Bij het niveau Interdomein kan men denken aan de Laan van de Leefomgeving.
De huidige voorzieningen zijn van betekenis op het niveau Domein.
3. De governance van voorzieningen hoeft alleen te worden herzien als de voorziening of delen
van de voorziening in betekenis opschuift van Domein niveau naar Interdomein niveau. Op
basis van de impactanalyse was-wordt dient de governance voor OLO, AIM en Ruimtelijkeplannen.nl te worden herzien en zijn de governance alternatieven voor (delen van) deze voorzieningen van toepassing.
Toelichting: De governance op domeinniveau is per voorziening al geregeld. Als de noodzakelijke aanpassingen aan de voorziening niet leiden tot een verschuiving in niveau; dan is vooralsnog de bestaande governance toereikend.
4. Het stelsel van voorzieningen dat zorgt voor ontsluiting van voorzieningen binnen een niveau
kan men wel onderscheiden maar niet scheiden. Ze zijn met elkaar verbonden en dienen in
samenhang te worden ontwikkeld en beheerd. Zowel inhoudelijk als in regie.
5. Betrek zo vroeg mogelijk de beheerders en beleidsverantwoordelijken bij de verdere ontwikkeling van de stelsels om gebruik te maken van hun kennis, kunde en ervaring.
Toelichting: Het veld is geen ‘groene weide’. Dat geeft enerzijds beperkingen maar anderzijds
ook de potentiële beschikbaarheid over veel kennis en ervaring die niet op de markt is in te
kopen. Voorwaarde is wel dat in de overlegstructuur de ‘bestuurstafel’ wordt gescheiden van
de ‘inhoudelijke tafel’ en voldoende transparantie is geborgd in het proces waarin de inzet van
kennis, kunde en ervaring kunnen leiden tot besluitvorming.
6. Het Besturingsmodel Regie en Sourcing is een zinvol model voor de dialoog over het organiseren van de governance.
Toelichting: de tot op heden gevoerde gesprekken over verantwoordelijkheden en besluitvorming op basis van het Besturingsmodel Regie en Sourcing zijn door de aanwezigen als verhelderend en zinvol ervaren. In figuur 1 zijn de verschuivingen in de rollen per alternatief gevisualiseerd aan de hand van dit model.
7. Richt z.s.m. een regievoerend orgaan in op interdomein niveau, die de opdracht heeft te standaardiseren op zowel gegevens- als informatiefuncties (ook wel aangeduid als services). Toelichting: een tijdige vorming van een regievoerend orgaan heeft de volgende voordelen:
a. Standaardisatie is een langdurig proces. Een tijdige start kan leiden tot tijdige oplossingen
b. Bij investeringen binnen domeinen en informatiehuizen kan geanticipeerd worden op
(standaardisatie-)keuzen op interdomein niveau ( ‘Laan van de Leefomgeving’) .
c. Door met name technisch slim te standaardiseren, kan beleidsinhoudelijke autonomie
behouden blijven zonder dat daardoor onoverkomelijke complicaties ontstaan op interdomein niveau van de leefomgeving.
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8. Voor het ontwikkeltraject heeft de ondernemende samenwerkingsvorm de voorkeur boven de
functionele samenwerkingsvorm. Toelichting: de ondernemende samenwerkingsvorm betrekt
de gebruikers eerder en intensiever, maakt ruimte voor innovatie en geeft meer flexibiliteit in
sturing. Deze kenmerken passen bij het ontwikkeltraject voor de Omgevingswet gezien de te
verwachten dynamiek en onzekerheid in realisatie.
9. Voor het beheertraject heeft de functionele samenwerkingsvorm de voorkeur waar dit kan en
de ondernemende samenwerkingsvorm waar innovatie is gewenst.
10. Het Private alternatief kan alleen levensvatbaar zijn als het verrekenmodel met de huidige
betrokkenen is afgestemd. Toelichting: het verrekenmodel moet voldoende inzicht en vertrouwen geven bij de huidige uitvoerende overheden en gebruikers, dat geen sprake is van
ongewenste prikkels in de uitvoering (zoals een slechte voorziening, zodat gebruik gemaakt
moet worden van een dure helpdesk) en dat geen sprake is van een te grote afhankelijkheid
van de private partij(en); het zogenaamde vendor lock-in verschijnsel.
Hoofdkeuze 4 (Huidige sectorale ICT-voorzieningen, kosten & invoering)
De 12 in scope geplaatste voorzieningen zijn geanalyseerd op huidige ontwikkelkosten, complexiteit en beheerkosten. Hiervoor zijn stakeholders c.q. beheerders gezocht en benaderd met een
vragenlijst. Het resultaat is een kostenoverzicht in de vorm van een matrix.
Alternatieven governance 3 voorzieningen (OLO, AIM en Ruimtelijkeplannen.nl)
De zes alternatieven voor de governance van (de delen van) de voorzieningen OLO, AIM en Ruimtelijkeplannen.nl zijn gevisualiseerd aan de hand van het “Besturingsmodel Regie en Sourcing
voor de ICT van de Rijksdienst”. Eerst wordt dit besturingsmodel toegelicht en daarna wordt elk
alternatief kort beschreven.
Toelichting Besturingsmodel Regie en Sourcing
In de linkse kolom bevindt zich de vraagsturing om de processen binnen Leefomgeving optimaal
met ICT ondersteund te krijgen. De middelste kolom bevat de regiefunctie en zorgt voor de
match tussen vraag en aanbod zodat uitgebalanceerde diensten ontstaan die aan een heldere
vraag voldoen. De rechterkolom bevat de aanbodsturing aan digitale voorzieningen (OLO, AIM
en Ruimtelijkeplannen.nl).
Daarnaast speelt de besturing zich af op de drie managementniveaus:
- Strategisch: richting geven (3 tot 5 jaar);
- Tactisch: inrichting (2 jaar);
- Operationeel: verrichting (nu/heden).

Figuur 8 Besturingsmodel Regie en Soucing

Het overleg horizontaal tussen de blokken is voor het regiemodel van levensbelang. In dat overleg wordt de basis gelegd voor een goede governance.
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Alternatief A. Publiek-Publiek/ functioneel samenwerken
De overheden zijn eenduidige dienstverleningscontracten/SLA’s overeengekomen.
Ontwikkeling: De ontwikkel- en implementatie-organisatie stuurt sterk op tijd
en geld. De planning is gedetailleerd en met haar mijlpaalproducten een belangrijk sturingsmiddel gericht op de inwerkingtreding van de Omgevingswet
in 2018. De werkwijze is risicogestuurd, methodisch en gestructureerd. In de
vraagsturing maakt men gebruik van klankbord- en adviesgroepen voor behoefteverificatie, advies op Functionele Eisen en evaluaties.
Beheer: Men stuurt sterk op kwalitatief en kwantitatief omschreven beheer
van informatie-voorzieningsproducten. Beschikbaarheid en betrouwbaarheid
van de objecten in de informatievoorziening zijn belangrijk naast gemeten
gebruikerstevredenheid en klachtafhandeling.

Alternatief A. Publiek-Publiek/ ondernemend samenwerken
De overheden zijn (redelijk open) contracten en financiële arrangementen
overeengekomen.
Ontwikkeling: De ontwikkel- en implementatie-organisatie heeft met het veld
een strategische en tactische visie opgesteld en deze vertaald in SMART doelen. Op de doelrealisatie vindt sturing en verantwoording plaats. Men werkt
onder architectuur en is gericht op de realisatie van het gewenste stelsel op
de Laan. De werkwijze is gericht op innovatie en gebruik van best practises.
Waar mogelijk worden gebruikers- en expertgroepen ingeschakeld bij de ontwikkeling. Men investeert veel in de uitwisseling van kennis en ervaringen.
Beheer: De sturing is gericht op een ongestoorde ondersteuning van de werkprocessen en op een adequate gebruikersondersteuning. Met gebruikers wordt
de dialoog gezocht in hoeverre men de werkprocessen onder de Omgevingswet nog effectiever kan ondersteunen.
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Alternatief B. Publiek-Privaat / functioneel samenwerken
Tussen overheid en private partij(en) zijn contracten gesloten o.b.v. resultaatsafspraken
(SLA’s).
Ontwikkeling: De overheid heeft bij de regiesturing de touwtjes in handen. Zij zorgt voor de
vraagformulering en de vertaling in de opdrachtformulering. Aan de opdrachtformulering
wordt veel aandacht besteed zodat sprake is van een beheerste ontwikkeling en implementatie. Planningen met mijlpaalproducten zijn gedetailleerd en een belangrijk sturingsmiddel.
De werkwijze is risicogestuurd, methodisch en gestructureerd. Men maakt gebruik van
klankbord- en adviesgroepen voor behoeftepeiling, advies op Functionele Eisen en evaluaties.
Beheer: Het beheer van informatievoorzieningsproducten is kwalitatief en kwantitatief omschreven. Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de objecten in de informatievoorziening
zijn belangrijk naast gemeten gebruikerstevredenheid en klachtafhandeling.

Alternatief B Public-Privat / ondernemend samenwerken
Tussen overheid en private partij(en) zijn (redelijk open) contracten/SLA’s overeengekomen
met verrekenafspraken o.b.v. doelrealisatie.
Ontwikkeling: Onder regie van de overheid heeft de ontwikkel- en implementatieorganisatie
met het veld een strategische en tactische visie opgesteld en deze vertaald in SMART doelen. Hier zijn de uitvoerende private partijen ook bij betrokken en leveren hun kennis en
ervaring vanuit de technologische mogelijkheden. Op de doelrealisatie vindt sturing en verantwoording plaats. Men werkt onder architectuur en is gericht op de realisatie van het gewenste stelsel op de Laan. De werkwijze is gericht op innovatie en gebruik van best practises. Waar mogelijk worden gebruikers- en expertgroepen ingeschakeld bij de ontwikkeling.
Men investeert veel in de uitwisseling van kennis en ervaringen.
Beheer: De sturing is gericht op een ongestoorde ondersteuning van processen en op een
adequate gebruikersondersteuning. Met gebruikers en uitvoerende private partijen wordt de
dialoog gezocht in hoeverre men de werkprocessen onder de Omgevingswet nog effectiever
kan ondersteunen.
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Alternatief C Privat / functioneel samenwerken
Tussen overheid en private partijen zijn afspraken gemaakt over het dienstverleningsniveau en
de prijzen die men mag doorberekenen aan de eindgebruikers (bv voor vergunningverlening,
informatieverzoek etc.).
Er is een Gebruikersraad ingesteld die adviserend is aan de Raad van Bestuur en gevraagd en
ongevraagd aan de Raad van Toezicht.

Alternatief C Privat / ondernemend samenwerken
Tussen overheid en private partijen zijn afspraken gemaakt over het dienstverleningsniveau en
de prijzen die men mag doorberekenen aan de eindgebruikers (bv voor indienen melding, informatieverzoek etc.). Er is sprake van een bonus/malus systematiek waarmee private partijen
extra inkomsten kunnen generen indien de doelen van de Omgevingswet sneller of effectiever
worden bereikt.
Er is een Gebruikersraad ingesteld die adviserend is aan de RvB en gevraagd en ongevraagd
aan de RvT. De beheer- en ontwikkelorganisatie maakt regelmatig gebruik van expertpanels en
klankbordgroepen uit de gebruikersdomeinen
Voor- en nadelen van de alternatieven vanuit de huidige context.
De context kan als volgt worden geschetst:
- De tijdsdruk is hoog om de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018 beheerst mogelijk te maken.
- Er worden in de komende 5 tot 7 jaren hoge eisen gesteld aan flexibiliteit en slagvaardigheid
aangezien:
o de onderliggende uitvoerende regelgeving nog niet bekend is.
oer nog niets is ontwikkeld van het stelsel op interdomein niveau (de Laan van de
Leefomgeving) terwijl al zoveel is gegroeid op domeinniveau.
o er regievoering en samenwerking is vereist met veel bestaande partijen.
o Er feitelijk sprake is van een veranderproces bij alle betrokken partijen.
In deze context van ontwikkeling past een ondernemende samenwerking beter dan een functionele samenwerking. Daarbij moet wel gedacht worden aan risicobeheersende flankerende maatregelen. Onderkende risico’s zijn:
- ‘Zwalkende’ aansturing in beleid en/of uitvoering doordat men te snel wil bijsturen
Maatregel: sturen vanuit een gedragen visie (strategisch en tactisch), focus op de realisatie
van doelen i.p.v. resultaten en vooral werken onder architectuur.
Opdrachtgever wordt te afhankelijk van de opdrachtnemer door enerzijds de tijdsdruk en anderzijds het kennisverschil tussen opdrachtgever en –nemer (“als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan”).
Maatregel: instelling Adviesraad met voldoende expertise en/of reviews op beslisdocumenten
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De functionele samenwerking kan prima werken, daar waar de opdrachtgevende partijen voldoende deskundig zijn. In de beheeromgeving en op specifieke onderdelen in de ontwikkelomgeving zal dit vaak het geval zijn.
In het private model is vooral van belang hoe het verdienmodel er uit ziet. Een bekende les bij
outsourcing is: “besteed pas iets uit als je precies weet wat je uitbesteed zodat je de waarde
kent van de dienst en ‘vendor lock-in’ wordt voorkomen”. De implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van het stelsel op de Laan van de Leefomgeving zijn nog onbekende
terreinen. Daarmee is het risico erg groot, dat de overheid afhankelijk wordt van de betreffende
private partij(en).

5.2

Samenhang
Samenhang met andere deelverkenningen
De verkenning van de implementatie van het onderdeel DIV staat niet op zich zelf. Er is een
duidelijk relatie met de andere deelverkenningen. Per deelverkenning wordt ingegaan op de samenhang.
Wanneer OLO/AIM en ruimtelijkeplannen.nl zijn ontwikkeld en aangepast zal de verdere implementatie moeten worden ondersteund met Invoeringsbegeleiding. Het daadwerkelijk aanpassen
van de voorzieningen is weggezet in concrete projecten voor ontwikkeling van OLO en ruimtelijkeplannen.nl. De deelverkenning Invoeringsbegeleiding heeft een productfiche opgesteld die de
ondersteuning van de Invoeringsbegeleiding bij de ICT beschrijft. Voor het slagen van ICT bij de
Omgevingswet is dit productfiche cruciaal. Tevens is er een verband met het Informatiepunt.
Bijvoorbeeld wanneer je slim de content van OLO ordent dan kun je die geordende content ook
beschikbaar stellen voor een App of de website van de Omgevingswet. Ook hier kan rendement
worden gehaald.
Voor de deelverkenning VTH is ook een hele duidelijke relatie te leggen met de verkenning DIV.
Niet alleen stelt de gebruikersgroep (uitvoeringsorganisaties) dat ICT een cruciale succesfactor is
voor het slagen van de Omgevingswet. Zonder ICT kan de gewenste integraliteit binnen de Omgevingswet moeilijk worden behaald. De uitwisselbaarheid van gegevens tussen overheden is op
dit moment nog niet geregeld. De gebruikersgroep bij deelverkenning VTH hebben hierom verzocht. Tevens vragen zij om centrale regie als het gaat om de uitwisseling van gegevens te borgen. Tot slot is bij het opstellen van de alternatieven binnen DIV rekening gehouden met de
alternatieven voor regie op implementatie en uitvoering die zijn ontwikkeld bij het onderdeel
VSU.
Samenhang met GOAL
In december 2013 is het programma ‘Gegevensvoorziening voor de Omgevingswet en Activiteiten
in de Leefomgeving’ (GOAL) gestart. De verkenning Digitalisering richt zich vooral op de noodzakelijke en wettelijk verplichte digitale voorzieningen en systemen.
Vanuit GOAL zal dit worden aangevuld met andere elementen uit de Laan van de Leefomgeving,
zoals de inrichting van informatiehuizen en basisgegevensbestanden. De Verkenning Implementatie Omgevingswet levert ook beslisinformatie op over de sturing en verantwoordelijkheid van de
uitvoering van de implementatie, waarvan de digitaliseringsopgave naast Invoeringsbegeleiding,
Informatiepunt, inrichting VTH onderdeel uitmaakt. GOAL gebruikt de inzichten uit de verkenning
en verbreed deze naar het gehele beoogde digitale stelsel (voor de verbeteropties en de Laan van
de Leefomgeving). De aanpak van GOAL is afgestemd met de Verkenning (o.a. systematiek business case), zodat de uitkomsten van de verkenning passen bij het programma GOAL. De resultaten van deelverkenning DIV zijn input voor het programma GOAL. De besluitvorming wordt hierop afgestemd.
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5.3

Kosten
De kosten voor het aanpassen van de 3 voorzieningen (OLO, AIM en Ruimtelijkeplannen.nl) is in
beeld gebracht. Deze gegevens voor OLO en Ruimtelijkeplannen.nl heeft de verkenning opgehaald bij DGRW. DGRW benadrukt dat deze kosten zijn opgebouwd door middel van best practises. Er moet rekening worden gehouden met een grote onzekerheidsmarge. Dit komt omdat de
grootste impact op deze voorzieningen wordt verwacht door de onderliggende regelgeving en die
is op dit moment nog niet helder. Tevens is er bij OLO vanuit gegaan dat de versie na de Omgevingswet er ongeveer hetzelfde uitziet met dezelfde functionaliteiten als het OLO 3.0, terwijl dit
nog onzeker is. DGMI geeft aan dat de omvang van de aanpassingen van AIM sterk afhankelijk
is van de scope van het Besluit “Milieu en Water activiteiten”. Omdat daarnaast nog geen zicht is
op welke onderdelen van de AIM straks de Omgevingswet gaat ondersteunen, kan DGMI geen
inzicht geven in de kosten die noodzakelijk zijn om de huidige voorziening AIM aan te passen.

Tabel 13.Onzekerheidsmarge kosten DIV

Voorziening

Geschatte kosten

+50% onzekerheidsmarge

OLO

€ 3.000000

€4.500000

Ruimtelijkeplannen.nl

€7.900000

€ 11.850000

AIM

Nader te bepalen

Voor meer detail verwijs ik u naar onderdeel Kosteneffectiviteitanalyse.

5.4

Planning
Zoals eerder aangegeven vormen de resultaten van de verkenning DIV input voor het verbeterprogramma GOAL. De planningen worden verder uitgewerkt binnen dat programma. Tevens zijn
op dit moment al projecten gestart rondom de actualisatie van OLO, AIM en Ruimtelijkeplannen.nl. Gedetailleerde planningen zijn beschikbaar bij deze projecten.

5.5

Draagvlak en beoordeling alternatieven
In deze paragraaf is het draagvlak voor onze alternatieven bij beheerders en eigenaren van de
12 voorzieningen en de resultaten van de toetsing van onze alternatieven langs de meetlat beschreven.
Beheerders en eigenaren van de 12 voorzieningen
Allereerst is de methodiek van de alternatieven voorgelegd aan de beheerders en eigenaren van
de 12 voorzieningen. De methodiek werd begrepen en omarmd. De keuze voor de drie sturingsalternatieven (publiek-publiek, publiek-privaat en privaat) sloot goed aan bij de beleving van de
aanwezigen. De as functioneel samenwerken en ondernemend samenwerking werd tevens gezien als bruikbaar bij de beoordeling.
De beheerders en eigenaren zien voor het ontwikkelen als meest bruikbare alternatieven de
publiek-publieke samenwerking en er lijkt een lichte voorkeur te zijn voor ondernemend samenwerken omdat er de komende jaren veel ontwikkeld moet worden in een zeer dynamisch werkveld. Het ondernemende samenwerken lijkt hier het beste bij aan te sluiten door haar flexibiliteit. Het heeft echter ook het nadeel dat de slagkracht snel verloren kan gaan. Bij functioneel
samenwerken is dat beter gestructureerd. Er werd voorgesteld met kleine stapjes te werken, dit
zou bij beide modellen mogelijk zijn. Voor beheer wordt als meest bruikbare model het publiek
private model gezien en dat in de functionele samenwerking. Als de meeste ontwikkeling heeft
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plaatsgevonden wordt een strakke contractsamenwerking als meest kosteneffectief gezien. Geadviseerd wordt de best én worst practises in de onderkende alternatieven voor governance te
onderzoeken. Deze zijn te vinden bij de beherende organisaties van de digitale voorzieningen als
ook in andere domeinen zoals bij de keten SUWI (Werk & Inkomen).
Beoordelingskader
In de deelverkenning DIV is gebruik gemaakt van het beoordelingskader om de alternatieven
voor governance te toetsen. Er is gekozen om alle alternatieven gezamenlijk te beoordelen en
onderling te vergelijken in plaats van elk alternatief afzonderlijk. Op deze manier ontstaat er een
beter totaalbeeld en is een waardering gemakkelijker toe te kennen.
Beoordelingsfactor: interpretatie van de Wet naar letter en geest
De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan gezien worden als een hefboom tussen
functioneel en ondernemend samenwerken. De mate van gelijkwaardigheid is de sleutel tot een
goede interpretatie van de letter en geest van de wet. Functioneel samenwerken scoort daarom
lager (een 4) dan ondernemend samenwerken (een 6). In de sturing publiek- privaat is het criterium minder onderscheidend om herkenbare verschillen op te halen.
Beoordelingsfactor: Werkprocessen zijn voldoende ondersteund en operationeel
Uit de deelverkenning blijkt dat 12 voorzieningen onder reikwijdte van de Raad van State versie
van de Omgevingswet vallen, waarvan het noodzakelijk is dat er minimaal 2 worden aangepast
(OLO & ruimtelijkeplannen.nl). De daadwerkelijke behoefte bij de invoering is breder dan wat
noodzakelijk is. Daarom scoort dit onderdeel een 4.
Beoordelingsfactor: Op tijd gereed
De minimaal noodzakelijke ondersteuning wordt voorzien door OLO (inclusief AIM) en ruimtelijkeplannen.nl: deze moeten op tijd gereed zijn. De drie varianten scoren echter verschillend in
tijdigheid. Private partijen kunnen sneller opschalen dan publieke organisaties, waarbij kosten en
kwaliteit een nadrukkelijk risico zijn (een 6). Publieke partijen zullen veel tijd nodig hebben voor
afstemming (een 2). Publiek-privaat: als de functionele samenwerking goed is, kan dit succesvol
zijn, maar er is nog wel afstemming nodig (een 4).
Beoordelingsfactor: Flexibel en anticiperend op ontwikkelingen
In deze criteria is het moeilijk om onderscheidend te zijn door het geven van een cijfer. Ook de
toedeling publiek, publiek-privaat en privaat is lastig toepasbaar op dit criterium. Wat wel onderscheidend is, is dat functioneel samenwerken ervoor kan zorgen dat minder flexibel kan worden
gewerkt.
Beoordelingsfactor: Soepele overgang van de Invoering
De publieke samenwerking heeft het voordeel binnen deze variant, omdat er minder snel sprake
is van belangenverstrengeling. Het is echter van belang dat de vraagsturing bij de overheid
blijft. Het is niet aan de verkenning DIV maar aan het programma GOAL om partijen hierin mee
te nemen.
Beoordelingsfactor: binnen budget
Deze deelverkenning heeft van de 12 voorzieningen zowel de huidige kosten voor beheer en
ontwikkeling in kaart gebracht, als de kosten voor (minimale) aanpassing aan de Omgevingswet
(Raad van State versie). Alleen OLO, AIM en Ruimtelijkeplannen.nl dienen te worden aangepast.
Hiervoor is budget gereserveerd.
Beoordelingsfactor: Juiste mensen beschikbaar
De deelverkenning richt zich op de ontwikkeling en het beheer (governance) en niet op de implementatie bij gebruikers. Het verkennen of de juiste mensen beschikbaar zijn, zit daarom niet
in deze verkenning.
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Samenvattende geeft dat het volgende beeld:
Tabel 14. Beoordeling en draagvlak van de alternatieven van governance.
Publiek-Publiek

Publiek-Privaat

Privaat-Privaat

Functioneel

Ondernemend

Functioneel

Ondernemend

Functioneel

Ondernemend

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

--

--

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

++

+

-

--

--

Interpretatie en
toepassen van
de Wet naar
letter en geest
Werkprocessen
zijn voldoende
ondersteund en
operationeel
op tijd gereed
Flexibel en anticiperend op
ontwikkelingen
Soepele overgang van de
invoering
Binnen budget
Juiste mensen
beschikbaar
Draagvlak
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6

VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

6.1

Inleiding
De Verkenning VTH gaat over de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) onder de Omgevingswet. De scope van deze verkenning is door het Bestuurlijk KoepelOverleg (BKO) van 5 juni 2013 als volgt vastgesteld:
Ga na waaraan de uitvoering van VTH specifiek moet voldoen, als de Omgevingswet in werking treedt;
Breng in beeld welke consequenties dat heeft voor de inrichting van de uitvoering VTH op dat
moment, gegeven het feit dat tussen nu en begin 2015 de uitvoering van VTH nog op tal van
punten ingrijpend zal veranderen in het kader van eerder ingezette ontwikkelingen en programma’s.
Gegeven deze scope is in de verkenning VTH de volgende vraag centraal gesteld: Hoe zou VTH
moeten worden ingericht met het oog op de komst van de Omgevingswet?
Over deze vraag is beslisinformatie verzameld, aan de hand van vijf hoofdkeuzen. Die hoofdkeuzen zijn door het BKO van 5 juni 2013 vastgesteld in de Startnotitie “Reikwijdte Verkenning uitvoering VTH onder de Omgevingswet.”
Hoofdkeuze
Hoofdkeuze
Hoofdkeuze
Hoofdkeuze
Hoofdkeuze

1
2
3
4
5

Bepalen
Bepalen
Bepalen
Bepalen
Bepalen

van
van
van
van
van

doelen en randvoorwaarden voor de uitvoering VTH
gewenste aanpassingen in de uitvoering VTH
de mate van sturing op de adequate uitvoering van VTH
de wijze van fasering
de wijze van financiering van de uitvoering VTH

De beslisinformatie over deze vijf hoofdkeuzen is hieronder samengevat, met verwijzingen naar
de plekken in het deelrapport VTH waar de informatie nader is uitgewerkt en onderbouwd.
6.2

Terminologie
Op voorhand is het nuttig om dezelfde betekenis te geven aan de begrippen. De term ‘uitvoering
VTH’ slaat op het verrichten van bestuurlijke handelingen op basis van wettelijk toegewezen
taken in concrete situaties.
Uitvoering V: Het beslissen over vergunningen, het ontvangen van meldingen en het geven
van maatwerkvoorschriften bij algemene regels.
Uitvoering T: Het verrichten van toezicht op de naleving van verplichtingen.
Uitvoering H: het beslissen over handhaving door het toepassen van een bestuurlijk of strafrechtelijk handhavingsmiddel.
Met ‘verbeterdoelen’ gaat het om het volgende oogmerk van de wetgever met de stelselherziening van het omgevingsrecht van de Omgevingswet:
1. Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht.
2. Bewerkstelligen van samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.
3. Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk
te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving.
4. Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

6.3

Draagvlak
Bij de verkenning is nadrukkelijk gezocht naar aansluiting bij de uitvoeringspraktijk en draagvlak
voor de aanpak en voor de resultaten, die daarbij zijn opgehaald. Om tot goede informatie te
komen, met draagvlak, is daarom gebruik gemaakt van de kennis van praktijkdeskundigen uit
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de verschillende domeinen waarop de Omgevingswet straks betrekking heeft. Zij zijn vijfmaal
bijeen gekomen, voor intensieve workshops over de vijf hoofdkeuzen.
Ook is een wetenschappelijke reflectie gevraagd aan prof. dr. G. Teisman (bestuurskunde,
Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij heeft een essay geschreven over de betekenis van grote
maatschappelijke ontwikkelingen voor het stelsel van VTH onder de Omgevingswet (bijlage
VTH).
Verder is ook gezocht naar het managementperspectief op de hoofdkeuzen. Daarvoor is een
rondetafelgesprek georganiseerd met een selectie van managers van uitvoeringsorganisaties op
het niveau van rijk, provincie, gemeente en OM.
Daarnaast is driemaal een workshop georganiseerd voor beleidsmedewerkers van de betrokken
ministeries over de impact van de wettelijke ontwikkelingen op de uitvoering van VTH.
In figuur 1 zijn bovenstaande vier invalshoeken in beeld gebracht.

Figuur 9. Doelgroepen bij de verkenning VTH.

6.4

Uitgangspunten voor VTH
Tijdens de verkenning is een streefbeeld voor de uitvoering VTH per 2018 opgebouwd. In dat
streefbeeld voldoet de uitvoering van VTH per 2018 aan vijf randvoorwaarden voor professionele
uitvoering: kwaliteit, klantgerichtheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency. Tijdens de verkenning is hun betekenis nader uitgewerkt (zie § 3.3 deelrapport VTH). In het streefbeeld draagt
VTH ook bij aan de realisatie van de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet. Die vier verbeterdoelen kunnen worden beschouwd als een nadere inkleuring van de vijf randvoorwaarden. In
het licht van de randvoorwaarden en de verbeterdoelen is met de gebruikersgroep gewerkt aan
de concrete invulling van de verschillende aspecten van de inrichting van VTH. Dit zijn organisatie, personeel, voorzieningen en samenwerking (zie § 3.4 deelrapport VTH).
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Het streefbeeld kan worden samengevat als de volgende set van uitgangspunten voor de inrichting van VTH:
De vier verbeterdoelen van de Omgevingswet staan centraal bij de inrichting van VTH vanwege de Omgevingswet.
De uitvoering moet professioneel zijn ingericht, om de verbeterdoelen te kunnen halen.
De mate van professionaliteit van de uitvoering van VTH is meetbaar via vijf heldere randvoorwaarden: kwaliteit, klantvriendelijkheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency.
Iedere uitvoeringsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de randvoorwaarden. De betrokken ministers hebben een verantwoordelijkheid op het niveau van het
stelsel om de uitvoering goed te borgen.
De professionele inrichting van VTH wordt geborgd door middel van realistische eisen aan de
inrichting van een VTH. Dit betreft eisen ten aanzien van de aspecten organisatie, personeel,
voorzieningen en samenwerking.
De eisen gelden voor al diegenen (publiek en privaat) die de uitvoering van een VTH-taak
verrichten.
ICT-ontwikkeling moet vroegtijdig starten om tijdig gereed te zijn voor de uitvoeringspraktijk. ICT is een randvoorwaarde voor een succesvolle start van de Omgevingswet.
Beslispunt 1

(zie § 2.2 deelrappor VTH)

Stel de set van uitgangspunten vast als gezamenlijk streefbeeld VTH.

6.5

Drie alternatieve inrichtingsvormen voor VTH
Voor de uitvoering van VTH onder de Omgevingswet zijn drie alternatieve vormen van inrichting
van die uitvoering benoemd. Zij zijn afgeleid van bestaande inrichtingsvormen in de huidige
praktijk van VTH.
“eigen dienst”

VTH wordt uitgevoerd binnen de eigen publieke organisatie van het publiekrechtelijk lichaam waar het bestuursorgaan toe behoort, zoals de
gemeente, het waterschap, de provincie of de rijksdienst.

“partnerschap”

VTH wordt uitgevoerd via interbestuurlijke samenwerking in de vorm van
bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst, een fusie van uitvoerende organisaties, of het onderbrengen van taken bij een RUD (Regionale
Uitvoeringsdienst, in sommige regio’s Omgevingsdienst genoemd).

“marktpartij”

VTH wordt uitgevoerd door private partijen. Taken worden niet langer
door een publieke organisatie/dienst uitgevoerd. Er kan wel sprake zijn
van een bestuursorgaan dat de taak heeft het publieke belang te behartigen via invloed of controle op de uitvoerende private partij. Dit is in
toenemende mate gangbaar bij de regulering van sectoren die zich kenmerken als kleinschalig, hoog georganiseerd of hoog specialistisch.

Deze drie alternatieven zijn door het projectteam van de Verkenning VTH onderling vergeleken,
met behulp van een generiek beoordelingskader. Dat kader bestaat uit zeven thema’s, die op
alle deelverkenningen van de Omgevingswet van toepassing zijn. Dit is nader uitgewerkt in § 4.4
van het deelrapport over VTH. Samenvattend, blijkt uit de beoordeling dat de keuze tussen de
alternatieven afhangt van de bril waarmee een alternatief wordt bekeken (7 thema’s) en van de
omstandigheden die daarbij relevant worden gevonden. Er kan in abstracto geen keus worden
gemaakt voor het ene of het andere alternatief. In de verkenning is daarom niet één voorkeursalternatief als het beste of meest gewenste naar voren gekomen.
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Wel is gebleken dat de alternatieven ieder voor zich voordelen hebben voor de uitvoering van
VTH. Er wordt aanbevolen nader onderzoek te doen om tot een juiste mix van de drie alternatieven te komen voor de verschillende onder de Omgevingswet vallende VTH-taken. Er zal moeten
worden gezocht naar een passende combinatie van meerdere inrichtingsvormen, die geschikt is
voor de diverse beleidsdomeinen van de Omgevingswet en tegelijk ook om de samenhang tussen de verschillende domeinen te borgen.

Beslispunt 2
(zie deelrapport VTH § 2.2 en § 4.2)
Pas een mix-strategie toe voor de inrichting van VTH. Deze strategie moet leiden
tot een passende combinatie van de alternatieven ‘eigen dienst’, ‘partnerschap’ en
‘marktpartij’.

6.6

Verwachtingen en behoeften m.b.t. de uitvoering VTH
Tijdens de verkenning zijn praktische verwachtingen en behoeften uitgesproken ten aanzien van
VTH, vanuit alle invalshoeken (gebruikersgroep, wetenschap, managers en beleidsmedewerkers). Dat heeft onderstaande lijst met 10 actiepunten opgeleverd. Deze actiepunten zijn belangrijke aandachtspunten bij het vinden van de passende combinatie van de drie alternatieven
(zie beslispunt 2).
Onderken en benut de mogelijkheden van gebiedsgericht werken en pas VTH daarop aan;
Organiseer dat kennis en expertise op adequaat niveau beschikbaar zijn;
Richt een regie voerend loket in, gestut door specialisatie in de back-office;
Richt VTH in op het proactief faciliteren van initiatiefnemers;
Stimuleer een cultuur van informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking;
Maak afspraken over uniforme digitalisering en ga uit van een landelijk werkend systeem;
Verschaf duidelijkheid over rol van de overheid bij private uitvoering;
Borg uitvoeringskwaliteit en de daarbij passende financiering;
Zorg voor duidelijkheid over de inzet van het strafrecht en van de bestuurlijke boete;
Verschaf duidelijkheid over de rol van interbestuurlijk toezicht voor de uitvoering van VTH.
Beslispunt 3
(zie H3 en H4 deelrapport VTH)
Betrek de 10 actiepunten bij het bepalen van de optimale combinatie van de drie
alternatieve inrichtingsvormen van VTH.

6.7

Sturing
Tijdens de verkenning VTH is duidelijk geworden dat de mate waarin het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen van de inrichting van VTH afhangt van met name de volgende factoren:
de werking van interbestuurlijk toezicht (IBT);
de mate van commitment bij alle betrokken uitvoeringsorganisaties;
de noodzaak om met VTH veiligheidsrisico’s adequaat te managen;
de mate waarin samenwerking een geaccepteerd fenomeen is;
de verdere ontwikkeling van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s).
Op basis van de workshops met de gebruikersgroep en het rondetafelgesprek met de managers
is de conclusie te trekken, dat er in elk geval een zekere sturing nodig is op de realisatie van
aanpassingen in de inrichting van VTH vanwege de komst van de Omgevingswet. Daarbij moet
uitgegaan worden van de verschillende verantwoordelijkheden die rijk en andere overheden
hebben voor de uitvoering. Deze verantwoordelijkheden zijn:
Stelselverantwoordelijkheid: de ministers moeten zorgen dat het wettelijke systeem goed
functioneert en dat het systeem geschikt is voor de praktijk, onder meer door het stellen
van wettelijke en beleidskaders en door het meegeven van randvoorwaarden en het creëren van basiscondities voor de uitvoering VTH.
Uitvoeringsverantwoordelijkheid: het bevoegd gezag dient een geschikte uitvoeringsorganisatie te hebben die in staat is de VTH-taken adequaat uit te voeren.
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Beslispunt 4

(zie §2.4 en H4 deelrapport VTH)

Maak goede bestuurlijke afspraken over het doorvoeren van gewenste aanpassingen aan VTH vanwege de komst van de Omgevingswet. Ga bij die afspraken uit van
de stelselverantwoordelijkheid van het rijk en van de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de andere overheden.

6.8

Fasering door middel van een Programma VTH
Uit de verkenning VTH blijkt dat de aanpassingen in de inrichting van VTH niet mogelijk zijn zonder het bereiken van een cultuuromslag ten aanzien van de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Die omslag zal de nodige tijd en inspanning vergen. Het verdient daarom aanbeveling dat
de follow up van de beslispunten 1 t/m 4 plaatsvindt via een programma. Het programma borgt
de tijdige uitvoering van de afgesproken acties.
Het succes van het programma hangt mede af van een aantal kritische succesfactoren, die op
verschillende momenten tijdens de verkenning zijn benoemd. Het betreft de volgende factoren:
Uitvoeringsregelgeving. De praktijk moet voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op
het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Dat vereist kennis van de uitvoeringsregelingen bij
de wet, die nu nog niet bekend zijn. De mogelijke effecten van die regelingen op het stelsel en
de uitvoering van VTH moeten tijdig worden onderkend.
Faciliteiten gereed. Voor de uitvoering van VTH is het noodzakelijk dat faciliteiten, en dan met
name ICT, tijdig gereed zijn.
Houd rekening met lopende ontwikkelingen. Het verdient aanbeveling, dat het programma de
lopende beleidsontwikkelingen voor VTH meeneemt. Daardoor kan een leereffect ontstaan en
vindt er geen dubbel werk plaats. Het gaat met name om ontwikkelingen zoals de invoering
van regionale uitvoeringsdiensten (RUD), de kwaliteitscriteria voor VTH en de informatieuitwisseling bij de handhaving, Bestuursakkoord Water ,de privatisering van de bouwplantoetsing en de moderniseringsoperaties voor erfgoed, natuurbescherming en milieuregelgeving.
Bewustwording. Het bereiken van een cultuuromslag is een langer durend proces, dat begint
met bewustwording van de verbeterdoelen en daaraan verbonden aanpassingen aan VTH.
Monitoring. Om partijen in de uitvoering bewust te maken en om de verbeteracties te stimuleren en de voortgang te monitoren, is het behulpzaam om vroegtijdig een nulmeting te organiseren.

Beslispunt 5

(ziedeelrapport VTH § 2.3, §2.5 en H4)

Ontwikkel een gezamenlijk bestuurlijk programma, dat sturing geeft aan de
aanpassingen in de inrichting van VTH vanwege de komst van de Omgevingswet.
Het programma bestaat uit activiteiten in de periode van 2015 tot en met
2018, die de lopende ontwikkelingen ten aanzien van VTH meenemen. Faseer
de aanpassingen met duidelijke tussenstappen en mijlpalen, rekening houdend met de volgende kritische succesfactoren:
Totstandkoming uitvoeringsregelgeving;
Totstandkoming van ICT;
Bewustwording en stimuleren en monitoren van verbeteracties.
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Binnen de deelopdracht ‘Invoeringsbegeleiding’ is onder andere een fiche opgesteld over de inrichting en financiële ondersteuning van een eventueel programma voor Aanpassingen VTH
2015-2018. In het fiche staan nog geen bedragen bij de voorgestelde inspanningen. Dat is pas
aan de orde nadat er concrete beslissingen zijn genomen over beslispunten voor VTH.
6.9

Financiering VTH
Ten tijde van de verkenning VTH was het nog niet mogelijk de financiering van de gewenste
aanpassingen in de inrichting van VTH in beeld te brengen. Dat vereist eerst dat een voorkeursbeslissing wordt genomen over de hoofdkeuzes 1 t/m 5. Bij wijze van eerste verkenning zijn
tijdens de impactanalyse door de gebruikersgroep wel kostenposten benoemd:
Opleidingskosten personeel ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving;
Voorlichtingskosten vanwege de inlichtingen door ieder bevoegd gezag aan burgers en bedrijven over de wettelijke veranderingen;
Aanpassingen aan de ICT-systemen;
Professionalisering van het gemeenteloket, met generalisten die kunnen omgaan met handelingsruimte om een bepalende uitspraak te kunnen geven aan initiatiefnemers over de mate
waarin een initiatief bijdraagt aan de omgeving en doorgang kan vinden.
De financieringsbehoefte van dit soort kosten hangt uiteindelijk af van de gekozen mix-strategie
(zie beslispunt 2). Daarvoor is te zijner tijd een onderzoek nodig, met aandacht voor de financiële gevolgen (kosten, maar ook besparingen) van de drie alternatieven ‘eigen dienst’, ‘partnerschap’, en ‘marktpartij’.
Beslispunt 6

(ziedeelrapport VTH § 2.6 en § 4.4)

Verricht onderzoek naar de financiering van de gekozen mix van inrichtingsvormen voor VTH (eigen dienst, partnerschap, marktpartij), met
aandacht voor de kosten en besparingen.

In de verkenning is geconstateerd dat er twee basale financieringsbronnen bestaan voor VTH.
Dat betreft de financiering via algemene middelen en de financiering via leges. Uit de verkenning
blijkt dat de bestaande wijze van financiering van VTH-taken op basis van deze bronnen mogelijk niet passend is voor de uitvoering onder de Omgevingswet.
Daarom wordt aanbevolen om gezamenlijk na te gaan wat de geschikte financieringsbronnen
zullen zijn voor VTH onder de Omgevingswet.
Beslispunt 7

(zie deelrapport VTH § 2.6 en § 5.4)

Verricht onderzoek naar de geschikte financieringsbronnen voor VTH
onder de Omgevingswet.

6.10

Samenhang met de andere verkenningen
De verkenning VTH heeft raakvlakken met de andere verkenning die zijn uitgevoerd in het kader
van de Omgevingswet.
VSU: Een van de producten van deze verkenning is het beoordelingskader. De alternatieven VTH
zijn beoordeeld aan de hand van dat kader. Een samenvatting daarvan is te vinden in
§ 4.4.4.
IB: In de productencatalogus die is gemaakt door het team van invoeringsbegeleiding (IB) is
een aantal producten (fiches) opgenomen die ook relevant zijn voor de uitvoerders van
VTH-taken. De beschrijving van betreffende producten is afgestemd met het VTH-team.
Daarnaast is een zelfstandig product voor VTH opgesteld, namelijk ‘Programma Uitvoering
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VTH-taken’ (nr. 42). De producten/fiches bevatten ook het in beeld brengen van de kosten
van de wijziging in het VTH-stelsel.
IP: De verschillende alternatieven voor inrichting van VTH hebben invloed op de gewenste
inrichting van het informatiepunt (IP). De uitvoerders van VTH vormen een deel van de
doelgroep van het informatiepunt. De resultaten van de beoordeling van de VTHalternatieven met het beoordelingskader zijn besproken met het IP-team. Per thema en
per alternatief is nagegaan welke consequenties dat zou kunnen hebben voor het informatiepunt. De VTH-alternatieven zijn nog niet gekwantificeerd en daarom niet expliciet benoemd in de IP-alternatieven.
DIV: Vanuit de verkenning VTH is op meerdere momenten door meerdere partijen aangegeven
dat een goed functionerend ICT-systeem randvoorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van VTH-taken onder de Omgevingswet. De benoemde kenmerken van en eisen aan
het ICT-systeem zijn doorgegeven aan het DIV-team. Zeker in het project GOAL zijn de
ICT-eisen en wensen vanuit VTH van belang.
6.11

Conclusies over de vijf hoofdkeuzes
In de vorige alinea’s zijn zeven beslispunten geformuleerd. Zij zijn bedoeld als beslisinformatie
bij de vijf hoofdkeuzes voor VTH. Het totaal leidt tot een voorkeursalternatief voor de inrichting
van VTH in relatie tot de Omgevingswet.
Hoofdkeuze
1

Inhoud van de keuze
Doelen en randvoorwaarden

Beslispunten
Beslispunt 1. Stel de uitgangspunten vast en
neem deze over als gezamenlijk streefbeeld
voor VTH.

2

Aanpassingen in de
inrichting

Beslispunt 2. Pas een mix-strategie toe voor
de inrichting van VTH. Deze strategie moet
leiden tot een passende combinatie van de alternatieven ‘eigen dienst’, ‘partnerschap’ en
‘marktpartij’.
Beslispunt 3. Betrek de 10 actiepunten bij het
bepalen van de optimale combinatie van de
drie alternatieve inrichtingsvormen van VTH.

3

Sturing

Beslispunt 4. Maak goede bestuurlijke afspraken over het doorvoeren van gewenste aanpassingen aan VTH vanwege de komst van de
Omgevingswet. Ga bij die afspraken uit van
de systeemverantwoordelijkheid van het rijk
en

van de uitvoeringsverantwoordelijkheid

van de andere overheden.
4

Fasering

Beslispunt 5. Ontwikkel een gezamenlijk bestuurlijk programma, dat sturing geeft aan de
aanpassingen in de inrichting van VTH vanwege de komst van de Omgevingswet.

5

Financiering

Beslispunt 6. Verricht onderzoek naar de financiering van de gekozen mix van inrichtingsvormen voor VTH (eigen dienst, partner-
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schap, marktpartij), met aandacht voor de
kosten en besparingen.
Beslispunt 7. Verricht onderzoek naar de geschikte financieringsbronnen voor VTH onder
de Omgevingswet.
Bij wijze van visuele samenvatting geeft figuur 2 schematisch de relaties weer tussen doelen,
verwachtingen en veranderingen in het kader van Omgevingswet, de randvoorwaarden voor een
professionele VTH en de daaruit volgende inrichting van VTH.

Met 3 alternatieve inrichtingsvormen

Sociale
dynamiek

•Naar integratie & en combinatie
•Ketenomwisseling
•Van government naar governance

Eigen dienst
Personeel

Veranderingen
huidige VTH

Veranderingen
Omgevingswet

•Oprichting RUD’s , Implem. PUmA
•Verbetering Handhaving BRZO
•Private kwaliteitsborging Bouw
•Implem. Natuurwetgeving, Wet Natuur
•Modernisering Monumentenzorg
•….

•Verkorten van procedures
•Samenvoegen van vergunningen
•Vervangen begrip inrichting door activiteit
•Verschuiving van vergunningen naar algemene regels
•…

Partnerschap
Marktpartij

Organisatie

Samenwerking

Bouw

RO

Voorzieningen

Water

Natuur

Milieu

Erfgoed

Klantgericht

Inhoudelijke
doelen Ow

•Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke functies
•Het bereiken en in stand houden van een veilige
en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit

Kwaliteit

Randvoorwaarden
voor de uitvoering
van VTH

Legitiem

•1.Voorspelbare besluitvorming

Verbeterdoelen •2.Integrale besluitvorming
•3.Bestuurlijke afwegingsruimte
van de Ow

•4.Snellere en betere besluitvorming

Efficiënt

Effectief

Figuur 10. Totaalbeeld verkenning VTH
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