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Samenvatting  

 

PM 

1. Inleiding 

 

Aanleiding 
Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2020 in werking treden. Het motto van de wet is: ‘ruimte voor 

ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Het motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen: 

• een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in 

stand houden  

• de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er 

maatschappelijke behoeften mee te vervullen  

Om deze maatschappelijke doelen te halen zijn er vier verbeterdoelen geformuleerd:  

• fysieke leefomgeving samenhangend benaderen  

• de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten  

• de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten  

• de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren  

Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de 

procedures zijn korter. Dat is onder andere te zien aan: 

• één vergunning, één bevoegd gezag  

• ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’-principe  

• regels op één plek  

• participatie mogelijkheid voor burgers aan de voorkant bij beleidsontwikkeling  

• ruimte om te anticiperen  

Keuze maken is noodzakelijk 
Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren en de gebruiker centraal te kunnen stellen, zullen we ons 

als gemeente goed moeten voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Wat is de impact van de 

nieuwe wet voor onze gemeente (gewenst dienstverleningsconcept, cultuur)? En, we zullen keuzes 

moeten maken: waar kiezen we voor, wat doen we wel en wat niet?  

We dienen met elkaar focus  aan te brengen om deze taak tot een goed einde te brengen. Graag gaan we 

met u als gemeenteraad in overleg over de juiste implementatiestrategie.  

Leeswijzer 

In de volgende paragraaf zullen we een drietal implementatiescenario’s toelichten. Elk van deze 

scenario’s heeft een andere impact op de organisatie, risico’s en financiële gevolgen. Die aspecten 

worden in de daarop volgende paragrafen behandeld.  
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2. Implementatiescenario’s  

Op basis van de verbeterdoelen van de Omgevingswet worden vier opgaven voor de Omgevingswet 

geformuleerd. De vier opgaven hebben een duidelijke focus en moeten richting en samenhang geven aan 

het veranderproces. Kort gesteld vraagt de Omgevingswet om de volgende focus: 

Focus gebied1  

Het ontwikkelen van gebiedsgericht integraal beleid, kaders en regels die 

a) ruimte geven aan ontwikkelingen (uitnodigingsplanologie), en 

b) de kwaliteit van de leefomgeving beschermt waar nodig 

Focus gebruiker 

De behoefte van de gebruiker geeft vorm aan inhoud, gemeentelijke dienstverlening, informatievoorziening 

en werkprocessen in de fysieke keten 

Focus competenties 

De omgevingswet vraagt nieuwe competenties en vaardigheden van bestuurders (raad en college), 

management en medewerker 

Focus techniek 

Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk informatiesysteem (Digitaal Stelsel) dat aansluit bij de 

gebruikersbehoefte en recht doet aan de specifieke gebiedsindeling. 

 

Drie scenario’s 
Hoe elk van deze opgaven exact vorm en inhoud te geven, hangt af van de keuzes die gemaakt wordt. Aan 

de hand van een aantal archetypische benaderingen hebben we een drietal mogelijke 

implementatiescenario’s opgesteld.  

Dit heeft geleid tot een drietal mogelijke scenario’s: solide, innoverend en excellerend. Bij deze scenario’s 

worden de bovenstaande opgaven verwerkt, bij de een oppervlakkiger; bij de ander juist diepgaander. Elk 

van de scenario’s kent daarmee haar eigen uitgangspunten.  

Waar gaat het NIET om: Het gaat hier nadrukkelijk niet om het bepalen van een inhoudelijke 

ambitie op een inhoudelijk thema (daarvoor wordt het instrument Omgevingsvisie ingezet). 

Waar gaat het WEL om: We dienen met elkaar focus  aan te 

brengen om de implementatie tot een goed einde te brengen. Bij 

het maken van een keuze voor een invoeringsstrategie is er geen 

sprake van goed of fout. Elk van de scenario’s is in principe 

mogelijk. Daarbij is de keuze nu niet per definitie ook de keuze voor 

later. Zo kan er op termijn sprake zijn van een doorontwikkeling  

van bijvoorbeeld Solide naar innoverend naar excellerend. Maar 

hoe dan ook, nu geen keuze maken heeft tot gevolg dat we 

onvoldoende kunnen inspelen op de veranderingen die op ons afkomen.  

Er is bewust geen scenario opgesteld waarin wordt gewerkt met een flexibele schil en het buiten de 

organisatie zetten van omgevingstaken bij uitvoeringsorganisaties (anders dan de taken die nu bij de 

omgevingsdienst zijn neergelegd). We kiezen daarmee impliciet om onze eigen organisatie op sterkte te 

houden en kennis dus in eigen huis te behouden. Dit laat onverlet dat wel degelijk samenwerking met 

andere gemeenten gezocht kan worden bij efficiency- en schaalvoordelen. 

                                                             
1 Overgenomen uit: Implementatiedocument Omgevingswet Zaanstad 
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Scenario ‘Solide 
De focus ligt op het vermijden van al te veel veranderingen. We doen wat de wetgever ons opdraagt, 

maar gaan vooral door op de huidige leest. Grote veranderingen in onze manier van werken of 

dienstverlening zijn niet te verwachten. We handelen reactief op wijzigingen (we kijken hiermee ‘de kat 

uit de boom’) en anticiperen niet op de mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet ons biedt. Voordeel 

van dit scenario is dat we geen of weinig risico lopen bij de implementatie van de omgevingswet en dat 

het inregelen van de wet in de organisatie relatief soepel verloopt. Voor de samenleving betekent dit 

een minimale verandering t.o.v. de dienstverlening. Maar, ondanks dat deze variant juridisch mogelijk is, 

handelen we als gemeente niet in de geest van de wet.   

Scenario ‘Innoverend’ 
In dit scenario handelen we als gemeente wel in de geest van de wet.  We zijn bereid om de 

mogelijkheden van de omgevingswet te benutten, indien de inspanningen die we daarvoor 

moeten verrichten opwegen tegen de voordelen. Dit scenario is primair gericht op het 

minimaliseren van de kosten voor de inwoners op korte en middellange termijn. We zijn zuinig, zakelijk en 

gedegen, soms traditioneel en soms zeer innovatief, afhankelijk van de businesscase. Onze 

medewerkers hebben de houding ‘we kijken wat er mogelijk is voor de inwoners’. De relatie met de 

samenleving is zakelijk en gericht op een efficiënte en effectieve uitvoering. 

We staan als gemeente open voor initiatieven uit de samenleving en betrekken ook de samenleving bij 

onze eigen ideeën. Qua dienstverlening zetten we in op zelfredzaamheid van de inwoner. Het digitale 

kanaal en de telefonie worden gestimuleerd. Simpele aanvragen zijn veelal vergunningsvrij; bij 

complexere aanvragen willen we wel een vergunningsplicht (afhandelingstermijn zo snel als mogelijk, 

maar wel gedegen). We houden op deze manier controle over de kwaliteit van de leefomgeving. Veel van 

de huidige regels nemen we over en deregulering wordt geleidelijk doorgevoerd. 

Scenario ‘Excellerend’ 
In dit scenario durven we als gemeente te experimenteren en ‘los te laten’. We zijn een flexibele, 

schaalbare en wendbare gemeente, voorbereid op de toekomst. Vanuit een praktische en flexibele 

insteek zorgen we ervoor dat de dienstverlening langjarig continuïteit vertoont. Onze moderne 

dienstverlening is er primair op gericht om lastige maatschappelijke problemen in co-creatie met onze 

inwoners op te pakken. ‘De positieve businesscase is minder leidend, successen en falen is mogelijk. Onze 

gedachte is: ‘waarom niet?’. Voor onze medewerkers staat het meedenken met de inwoner centraal. 

Onze medewerkers zijn ondernemend en flexibel. De samenleving krijgt veel vrijheid en er mogen 

risico’s worden genomen. Als gemeente zetten we in op zelfredzaamheid 

en stimuleren we het digitale kanaal. We houden rekening met 

maatschappelijke trends en ontwikkelingen en sluiten hierop aan. De 

focus ligt op overheidsparticipatie. Dereguleren waar mogelijk: beperkte 

regels met slechts globale kaders bevorderen de flexibiliteit en leggen 

minder beperkingen op.  

In bijlage 1 zijn de drie scenario’s in meer uitgewerkte vorm terug te 

lezen, waarbij de onderlinge verschillen tussen de scenario’s zichtbaar 

zijn. 
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De verschillen uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.  
In de toelichting op de wet is beschreven dat de grootste veranderopgave bij gemeentes te vinden is op 

houding en gedrag (80%). Slechts 20% van de werkzaamheden voor implementatie zitten volgens de 

minister op techniek en wetgeving. In onze uitwerking van de drie scenario’s hebben we daarom houding 

en gedrag centraal gesteld. We hebben ons daarom in de uitwerking gericht op de volgende elementen: 

� Kaderstelling 

� Participatie/ rol van de inwoner 

� Verantwoordelijkheid 

� Vraaggericht werken, maatwerk/ businesscase. 

Er is geen sprake van goed of fout, wel van verschillen in interpretatie hoe naar een initiatief in de 

samenleving te kijken.  

Voorbeeld: Buurtvereniging wil graag haar buurt verduurzamen. Hiervoor willen ze 

verschillende maatregelen treffen waaronder het toepassen van zonnepanelen. Echter staan 

er in de wijk drie grote oude kastanje bomen,  die veel schaduwwerking geven waardoor 

het plaatsen van zonnepanelen niet aantrekkelijk is. Mogen de bomen worden gekapt?”. 

SOLIDE: “Er moet een 

kapvergunning worden 

aangevraagd. De bomen zijn 

in goede staat. Ondanks dat 

we snappen dat duurzaamheid 

ook een belangrijk thema is, 

ontkomen we niet aan het 

feit dat we niet zomaar 

goede bomen kunnen kappen. 

Of zijn er zwaarwegende 

argumenten om daarvan af te 

wijken? In dat geval mag niet 

ik in mandaat de vergunning 

verlenen, maar is het aan het 

college om over de bijzondere 

omstandigheden te 

besluiten.”  

“wij gaan over de inrichting 

van de openbare ruimte” 

INNOVEREND: “Hiervoor 

hebben we een beleidsnotitie, 

en daarin hebben we vooraf 

kaders gesteld. Past het, 

mag het. Ik zie al wel dat 

dergelijke initiatieven vaker 

binnenkomen, en dus lijkt het 

me wel goed om binnenkort 

de bestaande kaders tegen 

het licht te houden. Kunnen 

we niet wat meer ruimte 

scheppen voor dergelijke 

initiatieven?”  

“wat zijn de wensen van de 

buurt mbt de herinrichting” 

 

 

 

EXCELLEREND: We willen 

ruimte voor maatwerk bieden 

(gelet op de duurzaamheids-

doelen), want dit is waar de 

buurt om vraagt. In dit geval 

vinden we dat het plan dus 

op haar eigen merites 

beoordeeld zou moeten 

kunnen worden. We weten 

ook dat we niet altijd aan 

beleidsregels kunnen 

ontkomen. Is dat het geval, 

willen we ons beleid laten 

leiden door maatschappelijke 

trends en in co-creatie met 

onze samenleving opstellen.  

“wat is het grotere doel? En 

wat doen de inwoners zelf 

om dit te bereiken?”  
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3. Impactanalyse 

De invoering van de omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee in het fysieke domein. Deze 

veranderingen lopen samen op met de opgaven waar de gemeente al voor staat. Onderwerpen als 

bezuinigingen, (regionale) samenwerking, de transitie in het sociaal domein en de nieuwe 

raadsverkiezingen slokken ook aandacht op. Daarom is het wenselijk om de ontwikkelrichting te bepalen 

en de veranderbehoefte te benoemen, bekeken vanuit de drie verschillende implementatiescenario’s. 

Een impactanalyse is een goed instrument om 

een beeld te vormen over de impact van de 

invoering van de Omgevingswet. Het uitvoeren 

van een goede en uitvoerige analyse is complex, 

omdat afdoende juridische en vakinhoudelijke 

kennis nodig is, in combinatie met kennis van 

informatiemanagement. De analyse is een extra 

grote uitdaging omdat het landelijk Digitale 

Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet helemaal 

is ingevuld. Ook is de wetgeving nog niet geheel 

uitgewerkt (zo zijn de AmvB’s en invoeringswet 

nog niet vastgesteld). Gelet op het stadium van 

het proces waarin we ons nu bevinden (de 

invoering staat naar verwachting gepland voor 

2020), moet helder zijn dat onze impactanalyse slechts op hoofdlijnen kan plaatsvinden. 

Er moeten een aantal werkzaamheden sowieso gedaan worden om aan de wet te voldoen – welk scenario 

dan ook gekozen wordt. Dit blijkt ook uit de impactanalyse: op een aantal thema’s maakt het niet of 

nauwelijks uit welk scenario gekozen wordt.  

We zien met name verschillen, waar het gaat om inhoudelijke zaken (zoals het maken van 

strategische keuzes), het optimaliseren van processen, de dienstverleningsconcepten en 

ICT-inrichting, alsook  houding en gedrag (betrokkenheid, veranderbereidheid en kennis/ 

vaardigheden/ competenties). Dan blijkt het juist wel uit te maken welk scenario gekozen 

wordt. Het gaat hier namelijk niet om zaken die simpelweg juridisch moeten kloppen of 

geregeld moeten zijn, maar om zaken waarbij keuzes gemaakt moeten worden (er is geen 

goed of fout).  

Het blijkt daarbij dat er in scenario ‘Solide’ minder aanpassingen doorgevoerd hoeven te worden, terwijl 

het scenario ‘Innoverend’ meer vraagt van onze gemeentelijke organisatie. Het doorvoeren van het 

scenario ‘Excellerend’ heeft duidelijk de meeste impact op onze gemeentelijke organisatie. 

Zodra de keuze voor één implementatiestrategie is gemaakt, voegen we aan de impactanalyse een kolom 

toe: ‘wat gaan/ moeten we hiervoor nog doen?’ en werken we dit uit in een concretere planning.  

In bijlage 2 vindt u de volledige impactanalyse, toegespitst op onze gemeentelijke organisatie.  
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4. Projectrisico’s - risicoanalyse 

De belangrijkste risico’s binnen dit proces van implementatie zijn in onderstaande tabel te lezen. Tevens 

staan hier de te nemen maatregelen. Soms zijn de maatregelen scenariospecifiek, soms algemeen 

geldend. 

Risico Maatregelen 

Keuzes in regionaal 

proces/ afstemming 

omgevingsvisie vraagt 

om aanpassing proces 

lokaal 

De regionale omgevingsvisie is een autonoom proces, maar heeft wel invloed op 

ons lokale handelen en onze planning. Het belangrijkste hierbij is dat wij als 

gemeente aangehaakt blijven en steeds vroegtijdig weten hoe het regionale 

proces vorm krijgt. Het voordeel hier is dat onze gemeente een belangrijke 

aanjager is in de regio v.w.b. de regionale omgevingsvisie. De (niet officieel 

benoemde) ambtelijk secretaris is tevens projectleider implementatie 

omgevingswet in onze gemeente. Daarmee staat onze gemeente vooraan daar 

waar het gaat om het regionale proces en de gevolgen die dit heeft voor onze 

gemeentelijke besluitvorming. Zo kunnen we eenvoudig schakelen waar nodig. 

Alleen praten over 

samenwerking 

gemeenten op 

bedrijfsvoeringsaspecten, 

niet doorpakken 

Tot dus ver werd door de Achterhoekse gemeenten meer gepraat over 

samenwerking, maar bleef echte actie uit (geen budget of autonomie durven 

overdragen). Er loopt op dit moment echter een regionaal traject voor de zeven 

Achterhoekse gemeenten om meer samen te werken. In september/oktober 

worden hiervan de eerste resultaten verwacht. We houden vingen aan de pols 

voor wat betreft dit proces.  

 

Daarnaast blijkt dat we elkaar steeds vaker weten te vinden op operationeel 

gebied; daar waar efficiencyvoordelen te behalen zijn. Zo hebben onlangs 

enkele gemeenten de handen ineen geslagen om op Omgevingswet-ICT gebied 

de mogelijkheden voor samenwerking op te zoeken. Er gebeurt dus al steeds 

meer op dat vlak. De projectleiders implementatie Omgevingswet van de zeven 

Achterhoekse gemeenten treffen elkaar maandelijks. Eventuele samenwerkings-

mogelijkheden op andere fronten worden besproken en in gang gezet.  

Implementatiekosten 

komende jaren 

onvoldoende in beeld 

De VNG en King hebben – samen met Deloitte – een financieel model 

ontwikkeld, waarin aan de hand van financiële uitgangspunten berekend kan 

worden wat de implementatiekosten zullen worden. We hebben de 

implementatiekosten doorgerekend voor de drie scenario’s (zie paragraaf 5 van 

dit document). Duidelijk moet zijn dat het hier niet gaat om exacte cijfers; het is 

eerder richtinggevend.  

 

Deloitte heeft aangegeven het model nog verder te ontwikkelen (naarmate de 

tijd vordert, worden de cijfers waarmee gerekend steeds concreter).  

Gemeenten krijgen daarmee de mogelijkheid steeds nauwkeuriger te worden bij 

het beantwoorden van de vragen, waardoor een beter beeld van de kosten zal 

ontstaan. Hier houden we als gemeente dus vinger aan de pols. 

Verkiezingen en nieuwe 

raad/ college in 2018 

Onlangs heeft de minister uitgesproken dat de implementatie van de wet 

vertraging oploopt. Wanneer de wet nu precies ingaat, wordt nog door haar 

bekend gemaakt, maar we rekenen nu op een vertraging van ongeveer een jaar 

(2020). Daarmee hebben de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college ook 

meer tijd om te wennen aan de uitgangspunten van de nieuwe wet (en haar 

instrumenten) en kunnen zij beter op inhoud en proces hun rol pakken.  

 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet moet echter veel werk verzet 

worden en grotendeels gebeurt dit ook al vóór de verkiezingen. We ontkomen 

er daarom niet aan dat de omgevingswet (en met name de omgevingsvisie) op 

de politieke agenda komt te staan. Om continuïteit in het proces te waarborgen, 

komt de huidige gemeenteraad maandelijks bijeen op dit dossier. 
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Medewerkers/ 

leidinggevenden/ 

portefeuillehouders 

onvoldoende in staat te 

werken in de geest van 

de Omgevingswet 

(durven loslaten, minder 

regels) 

In de leidraad Omgevingswet (van het ministerie I en M) wordt gesteld dat 

houding en gedrag voor 80% bepalen of de omgevingswet een succes wordt en 

de instrumenten voor 20%. Cultuurverandering blijft niet slechts beperkt tot het 

ambtelijk apparaat. Van iedereen (gebruiker, initiatiefnemer, ketenpartner, 

overheid, omgevingsdienst, waterschap, provincie, etc.) wordt verandering en 

inzet voor een goede fysieke leefomgeving verwacht.  

 

In dit document worden drie implementatiescenario’s uitgewerkt: Solide, 

innoverend en excellerend. Hoewel in elk van de drie scenario’s de nieuwe 

wetgeving doorgevoerd moet worden, is er wel ruimte in de vraag hoe te 

handelen volgens ‘de geest van de wet’. In een Solide scenario wordt minder 

van de betrokkenen gevraagd dan bij een meer excellerend scenario. 

Afhankelijk van de scenariokeuze zal daarom samen het MT een 

cultuurveranderingsprogramma ‘op maat’ gemaakt moeten worden. Hierbij 

zullen wij aansluiten bij de organisatiebrede organisatie doorontwikkeling waar 

de teamleiders mee aan de slag willen gaan in 2018/2019). Overleg tussen 

teamleiders en kernteam omgevingswet op dit punt bestaat al. 

Gewenst 

participatieproces blijkt 

lastiger vorm te geven 

De nieuwe wetgeving vraagt (met name bij grotere projecten) om een gedegen 

communicatie- en participatietraject. Daarbij is het belangrijk inzichtelijk te 

hebben met wie je op welk moment in het proces (vanuit welke rol) te maken 

krijgt. Daarom wordt een uitgebreid communicatie- en participatieplan 

opgesteld (uitgaande van de systematiek van Factor C wordt daarbij een 

krachtenveldanalyse uitgevoerd). Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de 

‘ununsual suspects’ (hoe betrek je hen die zich normaliter niet uitgenodigd 

voelen om mee te praten) en het thema verwachtingenmanagement.  

 

Het communicatie- en participatieplan is september 2017 gereed; en daarmee 

gereed voordat we in het kader van de omgevingsvisie input op gaan halen in de 

samenleving.  

 

In bijlage 3 vindt u de volledige risicoanalyse van de projectrisico’s. 

5. Financiële doorrekening 

Door VNG / KING/ Deloitte is een financieel model ontwikkeld dat inzicht geeft in de totale 

implementatiekosten per gemeente. Het in dit model naar voren komende bedrag is afhankelijk van de 

keuzes die een gemeente maakt. Ongeveer 70/75% van de totale kosten worden in de eerste vier jaar 

gemaakt (tot en met het jaar van inwerkingtreding nieuwe wet – nu ingeschat ergens in 2020/2021).  

Kosten volgens het financieel model 
Het is goed vooraf de volgende afwegingen en aannames te kennen: 

- Het financieel model pretendeert niet de exacte kosten in beeld te kunnen brengen. Wel 

geeft het model een inschatting. De VNG heeft aan alle gemeenten gevraagd hun ingevulde model 

aan hen toe te sturen voor vergelijking. Hieruit bleek dat er grote verschillen zitten tussen 

gemeenten. Elke gemeente maakt dus haar eigen keuzes in wat zij belangrijk vindt;  

- Omdat nog geen duidelijke visie en systeemarchitectuur bestaat, is het nog onduidelijk welke 

onderdelen landelijk opgepakt worden en welke door onze gemeente zelf in te vullen zijn. De 

kosten hiervoor zijn dus nog onvoldoende in te schatten.  

- Het model maakt gefundeerde aannames; 
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- Omdat op dit moment nog weinig zicht is op eventuele aanpassingen in fte/ salariëring voor onze 

accountmanagers, vergunningverleners, handhavers en planvormers, zijn we bij alle drie de 

scenario’s uitgegaan van geen tot weinig wijzigingen op dit punt. Dat betekent concreet dat in 

onderstaand financieel overzicht alleen rekening is gehouden met invoeringskosten, en 

niet met exploitatiekosten (fte’s) of frictiekosten.  

- De tijd moet ons leren of deze aannames correct zijn of om bijstelling vragen. Twee maal per jaar 

(voorjaarsnota en begroting) maken we een balans op.  

Wij hebben het model drie maal ingevuld (éénmaal per scenario). Hieronder is in de tabel te zien waarin 

(financiële) verschillen zitten en welke keuzes zijn gemaakt bij het invullen:  

 Scenario ‘Solide’ Scenario ‘Innoverend’ Scenario ‘Excellerend’ 

Aantal 

publiekscampagnes 

1 2 3 

% aan minder 

legesinkomsten 

10% 12% 16% 

Werkprocessen aan te 

passen (met effect) 

5 werkprocessen; 

gemiddeld effect 

7 werkprocessen; 

gemiddeld effect 

7 werkprocessen;  

zwaardere opgave  

Veranderopgave op 

gebied van cultuur 

Laag Gemiddeld Hoog 

Extra fte ICT 0.5 fte 0.7 fte 0.8 fte 

Digitaliseren informatie € 100.000,- € 200.000,- € 250.000,- 

Inzet ICT-applicaties € 200.000,- € 300.000,- € 350.000,- 

Kosten opstellen 

omgevingsvisie 

25% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

35% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

50% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

Aanpassingen KCC 25% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

35% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

40% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

Omscholing/ ontw. 

competenties 

50% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

60% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

65% toegerekend (van 

in model opgenomen 

standaardkosten) 

Totale kosten t/m 2025 € 1,67 miljoen € 2,2 miljoen € 2,54 miljoen 

Kosten eerste 4 jaar € 1,25 miljoen € 1,8 miljoen € 2,07 miljoen 

 

Kosten in concept begroting 2018 e.v. 
Het uitstellen van de inwerkingtreding van de wet betekent – in afwijking van hetgeen in de voorjaarsnota 

is geschreven - dat ook de benodigde kosten over een langere periode kunnen worden ‘uitgesmeerd’. Dit 

betekent dat voor de jaren 2018 t/m 2021 een bedrag van € 225.000,- per jaar benodigd is (het in de 

voorjaarsnota genoemde bedrag van € 900.000,- gedurende 4 ipv 3 jaar). Voor 2017 is al € 100.000,- 

beschikbaar gesteld, zodat we daarmee in ieder geval een 

bedrag van € 1 miljoen voor de implementatie begroot 

hebben.  

Nadat we in het vierde kwartaal van 2017 – samen met de 

raad - helderheid hebben gekregen in onze ambitie voor 

implementatie (welk scenario), kan ook een betere 

kosteninschatting gemaakt worden voor de komende jaren 

(op te nemen in voorjaarsnota en begroting 2019 en 
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verder). Wordt namelijk gekozen voor een innoverend of excellerend scenario, zal de gemeenteraad meer 

middelen beschikbaar moeten stellen. 

De omgevingsvisie (een van de instrumenten uit de omgevingswet) is in voorbereiding. Besluitvorming 

door de gemeenteraad staat voor 2018 gepland. Aangezien er – zoals het er nu naar uitziet – ook een 

regionale omgevingsvisie wordt opgesteld, heeft dit gevolgen voor de planning en vaststelling van de 

lokale omgevingsvisie. De gemeentelijke kosten voor de regionale omgevingsvisie zijn verdisconteerd in 

het bedrag dat voor 2018 beschikbaar wordt gesteld. 

Baten 
De invoering van de omgevingswet brengt verschillende kwalitatieve baten met zich mee, te verdelen in 

twee categorieën: kwalitatieve baten in de uitvoering (door de regelgeving op het gebied van 

omgevingsrecht te bundelen en vereenvoudigen) en kwalitatieve baten in digitalisering (baten die direct 

en indirect samenhangen met het gebruik van het digitale systeem, zoals minder informatieconversie en 

minder coördinatielast).  

Door verschillende partijen, waaronder de VNG wordt gesteld dat de lasten voor de baten uit lopen. Van 

daadwerkelijke baten lijkt daarmee in de eerstvolgende jaren geen sprake. Op termijn zullen de 

kwalitatieve baten wellicht in geld uit te drukken zijn.  

6. Bijlagen 

 

Bijlage 1: Drie scenario’s: focusbepaling invoering Omgevingswet 

Bijlage 2:  Impactanalyse 

Bijlage 3: Projectrisico’s - Risicoanalyse 
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Bijlage 1: Drie scenario’s: focusbepaling invoering Omgevingswet 

 Scenario ‘Solide’ Scenario ‘Innoverend’ Scenario ‘Excellerend’ 

Gebruik van 

nieuwe 

wetgeving 

De gemeente gebruikt de omgevingswet 

alleen op onderdelen waar 

kostenbesparing voor de gemeente/ 

inwoner/ bedrijfsleven behaald kunnen 

worden of die wettelijk verplicht zijn. 

De gemeente gebruikt de omgevingswet om 

samenwerking en uitbesteding van taken in het 

ruimtelijk domein te intensiveren, waarbij de 

gemeente voornamelijk de regie houdt. 

De gemeente gebruikt de omgevingswet om 

meer innovaties en experimenten in het 

ruimtelijk domein mogelijk te maken, waarbij 

inwoners en bedrijven zoveel mogelijk worden 

vrijgelaten.  

Uitvoeren 

gemeentelijke 

taken 

De gemeente is primair gericht op het 

praktisch uitvoeren van gemeentelijke 

taken voor inwoners: gedegen, 

betrouwbaar, gewoon en persoonlijk. 

Nieuwste ontwikkelingen worden minder 

snel geadopteerd: reactieve houding. 

Er is ruimte om nieuwe ontwikkelingen 

innovatief aan te pakken, als de businesscase 

positief is. De gemeente is daarbij wel zuinig, 

zakelijk en gedegen; en richt zich op het 

minimaliseren van de kosten. 

Gemeente is primair gericht op co-creatie met 

inwoners. Innovatief en soms zelfs 

experimenteel, successen en falen mogelijk. 

Gemeente is flexibel, schaalbaar en voorbereid 

op de toekomst.  

Dienstverlening De dienstverlening op het gebied 

leefomgeving wordt op een traditionele 

manier uitgevoerd. Veranderingen 

worden alleen doorgevoerd als er een 

overtuigend bewijs is dat het voordelen 

oplevert of wanneer wetgeving dit 

verplicht. 

Dienstverlening en bedrijfsvoering worden 

tegen de laagste kosten uitgevoerd. Nieuwe 

methoden en technieken die een 

kostenvoordeel opleveren worden gebruikt. Er 

wordt ingezet op zelfredzaamheid van de 

inwoner. 

De gemeente houdt rekening met 

maatschappelijke trends en ontwikkelingen en 

sluit hierop aan. Inwoners en bedrijven worden 

zoveel mogelijk in staat gesteld zelf initiatieven 

te ontwikkelen, waarbij de gemeente faciliteert. 

Inzetten op zelfredzaamheid. 

Primaire 

kanaalstrategie 

Het kanaal dat de minste kosten met zich 

meebrengt wordt gestimuleerd. Daar 

waar mogelijk worden inwoners 

aangespoord veel zelf te doen. 

Het digitale kanaal en telefonie worden 

gestimuleerd.  

Gemeente hanteert het uitgangspunt digitaal 

waar kan en persoonlijk waar het 

moet.Gemeente gebruikt niet alleen internet als 

digitaal kanaal, maar ontwikkelt ook apps ter 

ondersteuning van werkzaamheden in het 

omgevingsdomein. 

Informatie-

voorziening 

omgevings-

domein 

Gemeente heeft geen integraal beeld van 

de ontwikkelingen in de leefomgeving. 

Wijzigingen in de leefomgeving worden 

gemonitord door toezichthouders en op 

basis van adviesvragen van inwoners en 

bedrijven. 

Wijzigingen in de leefomgeving worden 

verkregen op basis van afspraken met 

verschillende samenwerkingspartners. Dit levert 

ons een beeld hoe het omgevingsdomein eruit 

zou moeten zien. 

Verzameling van diverse basissets met gegevens 

(ook van ketenpartners) omtrent ontwikkelingen 

worden verzameld. Zo weten we dat er iets 

speelt. Big data en drones leveren inzicht in 

wijzigingen in de leefomgeving. 
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Vervolg  Scenario ‘Solide’ Scenario ‘Innoverend’ Scenario ‘Excellerend’ 

Servicenormen 

vergunningen 

Voor aanvragen blijft vergunningsplicht 

gelden. Standaard termijnen blijven 

intact.  

Simpelere aanvragen zijn veelal vergunningsvrij. 

De afhandeling van meer complexere aanvragen 

ligt wat ingewikkelder. Daar waar mogelijk 

worden standaardtermijnen verkort (intentie is 

gedegen, maar zo snel als mogelijk). 

Eenvoudigere aanvragen zijn vergunningsvrij. 

We leveren maatwerk bij de afhandeling van 

meer complexere aanvragen. Intentie is de 

huidige afhandelingstermijnen te versnellen. 

Participatie Met name burgerparticipatie. Inwoners 

en bedrijven worden gestimuleerd zoveel 

mogelijk zelf te doen. Afhankelijk van de 

omvang en de maatschappelijke impact 

zal de gemeente hierbij faciliteren.  

Zowel burgerparticipatie als 

overheidsparticipatie. Gemeente staat open 

voor initiatieven uit de samenleving, maar 

betrekt de samenleving ook bij haar eigen 

initiatieven. 

De focus ligt op overheidsparticipatie. Gemeente 

faciliteert met diverse middelen (bij de 

ontwikkeling van) initiatieven van inwoners en 

bedrijven. 

Mate van 

deregulering 

Gemeente werkt met kaders en regels. 

Wanneer een aanvraag van een inwoner 

of bedrijf niet past binnen de gestelde 

kaders en/of regels, wordt dit middels 

persoonlijk contact toegelicht en worden 

andere scenario’s besproken. 

Gemeente heeft controle over de kwaliteit van 

de leefomgeving. In lokale plannen worden veel 

van de huidige regels overgenomen. 

Deregulering wordt geleidelijk doorgevoerd. 

Deregulering waar mogelijk. Beperkte regels met 

slechts globale kaders bevorderen de flexibiliteit 

(maatwerk) en leggen minder beperkingen op. 

Organisatie-

structuur 

omgevings-

domein 

We blijven werken met gescheiden teams 

(vergunningverlening, beleid, 

handhaving). Om optimale 

dienstverlening te kunnen garanderen 

blijven we zelf alle taken doen, met 

uitzondering van de milieutaken (die nu 

bij de ODA liggen). Aandachtspunt: De 

organisatievorm kan zeer gefocust zijn en 

daardoor weinig veranderingsgezind. 

Teams blijven nog steeds gescheiden, maar wel 

met een integrale overlegstructuur. Om 

optimale dienstverlening te kunnen garanderen 

blijven we zelf alle taken doen, met uitzondering 

van de milieutaken (die nu bij de ODA liggen). 

Aandachtspunt: De bestuurlijke verdeling van 

portefeuilles moet aansluiten bij de 

organisatiestructuur omgevingsdomein (strikte 

verdeling vakportefeuilles is minder effectief). 

Er komt één samenwerkende afdeling omgeving 

(vergunningverlening, beleid en handhaving). 

Hierdoor is het niet nodig andere taken dan de 

huidige milieutaken uit te besteden. 

Aandachtspunt: De bestuurlijke verdeling van 

portefeuilles moet aansluiten bij de 

organisatiestructuur omgevingsdomein strikte 

verdeling van vakportefeuilles is minder effectief). 

Keten-

samenwerking 

De gemeente kiest voor een oplossing 

waarbij de uitvoering van taken m.b.t. de 

leefomgeving goedkoop en betrouwbaar 

kan worden uitgevoerd. 

Samenwerking is gericht op behouden van 

servicenorm. De gemeente zal alleen taken 

nm.b.t. de leefomgeving uitbesteden als de 

dienstverlening identiek of beter uitgevoerd kan 

worden. 

Als moderne gemeente zijn we een 

regiegemeente. We zoeken innovatieve 

uitvoeringspartners voor taken m.b.t. de 

leefomgeving. Eigen organisatie is lean en 

flexibel. 

Management-

stijl en sturing 

Topmanagement is strategisch en 

sturend. Middenmanagement stuurt op 

kennis en is participatief. Staat dichtbij 

medewerkers en inwoners. 

Topmanagement is strategisch, coachend, 

sturend en participatief. Middenmanagement 

stuurt op houding en gedrag van medewerkers. 

Topmanagement is strategisch, coachend en 

inspirerend. Middenmanagement stuurt op 

eigen verantwoordelijkheid, ontplooiing en 

creativiteit; is een inspirerende coach. 
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Vervolg  Scenario ‘Solide’ Scenario ‘Innoverend’ Scenario ‘Excellerend’ 

Cultuur en 

houding 

medewerkers  

Medewerkers zijn gericht op 

betrouwbaarheid en het formeel 

toepassen van de wetgeving. De cultuur 

is risicomijdend en intern gericht. 

Medewerkers hebben de houding ‘we kijken wat 

er mogelijk is’. De relatie met inwoners is 

zakelijk en gericht op een efficiënte en 

effectieve uitvoering. 

Het meedenken met de inwoner staat centraal. 

Medewerkers zijn ondernemend, flexibel en 

veranderingsgezind. De inwoner krijgt veel 

vrijheid en er mogen risico’s worden genomen. 

Verander-

strategie 

Calculerend: in deze strategie is men 

graag bereid de mogelijkheden van de 

omgevingswet te benutten, indien de 

inspanningen die men daarvoor moet 

verrichten opwegen tegen de voordelen. 

Consoliderend: aanpassen wat moet, intern 

gericht. We zien de veranderopgave voor de 

eigen organisatie als niet zo groot. Het beeld 

bestaat dat we over het algemeen al veel zaken 

in de geest van de omgevingswet hebben 

geregeld (op onderdelen aanpassen). Op die 

onderdelen geldt een calculerende houding: er 

is behoefte aan een businesscase om de juiste 

afweging te kunnen maken. 

We onderkennen dat er sprake is van een forse 

verandering voor de dienstverlening en de wijze 

waarop met inwoners en bedrijven wordt 

omgegaan. We zien bij een of meerdere zich 

extern aandienende maatschappelijke 

vraagstukken aanknopingspunten om de nieuwe 

werkwijze van de omgevingswet te gaan 

uitproberen. We starten één of meer pilots en 

gaan al experimenterend aan de slag. 

Digitaal stelsel 

omgevingswet 

(DSO) 

De gemeente maakt selectief gebruik van 

de voorzieningen van het DSO als deze 

financieel voordeel opleveren. 

Gemeente maakt waar mogelijk gebruik van 

landelijke portalen en voorzieningen, waar dat 

noodzakelijk en/ of voldoende is, en waar dit 

daadwerkelijk een kostenbesparing oplevert. 

Nieuwe relaties tussen systemen worden alleen 

gerealiseerd wanneer dit bewezen voordeel 

oplevert. 

We maken gebruik van zoveel mogelijk functies 

van het DSO om de inwoner zo goed en zo snel 

mogelijk te kunnen helpen. De gemeente maakt 

zoveel mogelijk gebruik van het DSO om de 

inwoner en ondernemer een gelijkwaardige 

informatieproces te geven. 

DSO: zaak- en 

procesgericht 

werken  

De verschillende partners (overheden, 

ketenpartners) werken zaakgericht. 

Globale status zichtbaar op 

mijnoverheid.nl. Koppelingen worden 

alleen ingezet wanneer dit goedkoper, 

efficiënter en/of verplicht is. 

Gemeente werkt zaakgericht en er wordt 

selectief gebruik gemaakt van koppelingen met 

ketenpartners, om de beschikking te krijgen tot 

informatie die belangrijk gevonden wordt voor 

andere processen. Ketenpartners koppelen zelf 

naar landelijke voorzieningen. 

Er wordt volledig zaakgericht gewerkt, ook in de 

keten. Volledige informatie van alle lopende 

zaken zijn toegankelijk in het centrale 

zaaksysteem. We maken gebruik van innovatieve 

en integrale oplossingen (alles in één applicaties 

voor het omgevingsdomein).  

Samen-

vattend 

Focus ligt op het vermijden van al vermijden van al vermijden van al vermijden van al 

te veel veranderingente veel veranderingente veel veranderingente veel veranderingen. We zijn 

reactief, we willen eerst meer 

duidelijkheid en voorbeeldenvoorbeeldenvoorbeeldenvoorbeelden zien van 

andere gemeenten. Korte 

termijnhorizon.  

We zijn pro actief op onderdelenpro actief op onderdelenpro actief op onderdelenpro actief op onderdelen, maar 

ook reactief op onderdelen waar meer 

duidelijkheid over is gewenst. Focus ligt 

op meerjarig lage ‘total cost of 

ownership’. Horizon kort tot middellange 

termijn. 

ProProProPro----actieve benaderingactieve benaderingactieve benaderingactieve benadering van de 

mogelijkheden die de omgevingswet ons 

biedt. Gaat om resultaat, waarbij focus 

ligt op overheidsparticipatie. Lange 

termijn horizon. 
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Bijlage 2: Impactanalyse 

Vanzelfsprekend vraagt een goede implementatie om een goede planning, met aandacht voor kwaliteit, en om voldoende middelen (tijd en geld). Zie hiervoor o.a. 

paragraaf 5 en het vastgestelde Plan van Aanpak. In deze impactanalyse2 wordt daarom ingegaan op een aantal andere thema’s, te weten:  

• Inhoudelijk  

• Organisatie 

• Werkprocessen en ICT 

• Houding en gedrag  

In onderstaande tabel is aangegeven wat de mate is waarin een thema zich voordoet. Hiervoor gebruiken we een 5-puntsschaal (weinig of niet (1) tot volledig (5). 

De mate waarin iets zich voordoet kan per scenario verschillen, omdat er voor het ene scenario meer wordt verlangd dan in een ander scenario. De impactanalyse 

geeft daarmee per scenario een goede weergave van wat er ‘aan werk verzet’ moet gaan worden.  

Zodra de keuze voor één implementatiestrategie is gemaakt, voegen we aan de impactanalyse een kolom toe: ‘wat gaan/ moeten we hiervoor nog doen?’ en 

werken we dit uit in een concretere planning.  

Thema Impact Scenario 

‘Solide’ 

Scenario 

‘Innoverend’ 

Scenario 

‘Excellerend’ 

Inhoudelijk 

Wetgeving (en 

AmvB’s), doel 

Omgevingswet en 

Programmering 

De ontwikkeling van de visie en het omgevingsplan vragen vooral van het bestuur nieuwe en 

realiseerbare ambities (strategische keuzes, integrale afwegingen, mogelijkheid om vernieuwend 

bezig te zijn, invullen lokale afwegingsruimte)  

2 4 5 

De impact van de Omgevingswet is op hoofdlijnen te geven, niet op detail. Er kan nog niet 

voldoende geanticipeerd worden op de omgevingswet. 

3 3 3 

Focus en 

gebiedsgerichte 

benadering 

Integrale gebiedsgerichte keuzes zijn cruciaal. Verbreding van ruimtelijke ordening en milieu naar 

‘fysieke leefomgeving’ maakt het moeilijk om focus aan te brengen en scherpe keuzes te maken. Te 

beginnen op beleidsniveau vraagt dat om veel expertise. 

3 4 4 

De omgevingswet vraagt een analyse van alle bestaande verordeningen, beleidsnota’s en regels die 

raakvlakken hebben met de ‘fysieke leefomgeving’. Verwachte impact is dan ook dat verordeningen 

en beleid moeten worden herzien, ingetrokken of geactualiseerd.  

3 3 3 

Organisatie 

Rol van de gemeente 

als bevoegd gezag 

Integratie beleid, samenvoeging procedures en intensivering van toezicht verzwaart taak gemeente. 3 3 3 

De coördinatielast voor gemeente neemt toe, zowel intern als extern. 3 3 3 

                                                             
2 Voor deze impactanalyse is o.a. gebruik gemaakt van de VNG ‘Vragenlijst Verkenning impact Omgevingswet voor Gemeenten’ (2015), het King Rapport, ‘Omgevingswet, 

onderzoek naar impact voor gemeenten’ (2013) en voorbeelden van andere gemeenten (waaronder Zaanstad).  
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Rol van de gemeente 

in samenwerking en 

relaties 

Door de wet gevraagde kwaliteit, efficiency en kortere procedures vragen niet alleen meer 

samenwerking intern, maar ook meer samenwerking tussen diverse (overheids)instanties. 

3 4 4 

O-wet vraagt om andere samenwerkingsvorm ketenpartners. Gemeente ziet hierbij haar rol als 

netwerkorganisatie in netwerk en ziet mogelijkheden samenwerking op strategie en uitvoering. 

3 4 5 

Rol gemeente als 

opdrachtgever 

De omgevingswet raakt de opdrachtgevers-relatie met de omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Deel 

van de uitvoering ligt immers elders in keten. Dit vraagt extra aandacht voor de te leveren kwaliteit.  

3 3 3 

Werkprocessen 

Optimalisatie Er moet een optimalisatieslag plaatsvinden omdat:  

- Processen straks nog meer dan nu geïnitieerd worden door inwoners en bedrijven en vragen om 

integrale afhandeling; 

- Nieuwe processen ontstaan; 

- Door samenwerking in de uitvoering de noodzaak om te standaardiseren groter wordt. 

3 4 5 

Inrichting van werkprocessen is afhankelijk van gewenste kwaliteitsniveau van omgevingsplannen  3 4 5 

Beleid, 

vergunningverlening 

en handhaving 

Meer aandacht nodig aan voorkant (intake), om problemen verderop in proces te voorkomen 

(reparaties door geschillen, bezwaar, beroep, handhaving). 

3 3 3 

Beleid en handhaving moeten goed op elkaar aansluiten om effectief te zijn. In zijn algemeenheid is 

omslag nodig van vergunningverlening (wordt minder) naar intake (partnerschap) en toezicht en 

handhaving (wordt meer). Gevolgen voor toezicht en handhaving worden in grote mate door de 

inhoudelijke uitwerking en keuzes in beleidsprogramma’s en omgevingsplan bepaald. 

3 4 4 

Inwoners/ bedrijven moeten op basis van geldende wet- en regelgeving kunnen interpreteren of 

iets toegestaan is, en zo ja, binnen welke randvoorwaarden. Processen zijn hiervoor ingericht.  

4 4 4 

Meer vergunningsvrije mogelijkheden en privatisering van de toetsing heeft effect op 

legesinkomsten, werkvoorraad en capaciteit. 

3 4 4 

Dienstverlening en 

ICT/ digitaal stelsel 

De gemeentelijk dienstverlening sluit aan bij de behoefte van de gebruiker en is gericht op 

procesoptimalisatie (vereenvoudigen van dienstverlening en primaire processen).  

2 3 4 

De O-wet vraagt om een andere informatievoorziening. Naast de wettelijke ICT-taken (koppeling 

huidige voorzieningen in één omgevingsloket en inrichten gegevensmanagement met de 

informatiehuizen), zien we hier ook kansen voor verdergaande digitalisering van 

dienstverleningsprocessen en – concepten (o.a. zaakgericht werken, leveranciersmanagement).  

2 4 5 

Houding en gedrag 

Betrokkenheid en 

veranderbereidheid 

Het bestuur neemt haar actieve rol in de verandering.  3 4 5 

De mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet wordt door alle medewerkers als kans gezien en 

men voelt de urgentie om de implementatie tot een succes te maken. 

4 4 5 

Er zijn voldoende (project)medewerkers voor de transitie. Alle medewerkers zijn in staat als 

ambassadeurs de benodigde verandering door te maken en de eigen teams aangehaakt te laten. 

4 4 5 
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Kennis, vaardigheden 

en competenties 

O-wet vraagt andere kwaliteiten/ competenties; vanuit de leefwereld van de initiatiefnemer te 

denken. Ontwikkeling vraagt flexibiliteit binnen kaders en beheer om snel te toetsen en beslissen. 

3 4 5 

In nauwe relatie met inwoners en bedrijven worden oplossingen bedacht (co-creatie), en bestaande 

werkwijzen (structuren/ processen) veranderd. O-wet vraagt om medewerkers die niet alleen de 

regels kennen en kunnen interpreteren, maar die ook oplossingsgericht zijn. 

3 4 5 

Er zijn minder specialisten, maar juist meer generalisten nodig (integraal gebiedsgericht werken). 

Dit vraagt om andere vaardigheden, zoals bereidheid tot samenwerken op basis van loslaten en 

vertrouwen, meer flexibiliteit, zelfwerkzaamheid en bereidheid tot co-creatie van oplossingen. 

3 3 4 

Er wordt van de medewerker verwacht resultaatgerichte samenwerkingsafspraken te kunnen 

maken tussen verschillende disciplines, afdelingen en externe instanties. 

3 4 4 

College en raad beschikken over kennis over de wettelijke mogelijkheden en de vaardigheid om 

prioriteiten te stellen en vorm te geven aan complexe integrale afwegingen. 

3 3 3 

Personeelsbeleid Er is voldoende inzicht in welke (inhoudelijke) opleidingen in welke fase van invoering/ uitvoering 

nodig zijn. Het management ondersteunt deze opleidingen (uren/ budget). 

4 4 4 

Strategisch personeelsmanagement stelt ambtelijke organisatie in staat om vooruitlopend op de  

O-wet zo veel mogelijk op de gewenste competenties en vaardigheden te sturen. 

3 4 4 

De transitieperiode tot 2020 vraagt om ingrijpende keuzes over capaciteitsinzet. De huidige 

formatie is gebaseerd op de huidige werkzaamheden en wettelijke taken. Het omgevingswet-proof 

maken kost capaciteit. Tevens moet de ‘winkel open blijven’ gedurende de transitie. 

3 4 4 
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Bijlage 3: Projectrisico’s – risicoanalyse 

In onderstaande tabel is per risico (op een vijf-puntsschaal) aangegeven wat de kans is dat dit risico zich 

voordoet, vermenigvuldigd met de impact van dit risico (tevens een vijf-puntsschaal). Voor risico’s met 

een cijfer van 16 of hoger worden maatregelen getroffen (zie paragraaf 4 van dit document).  

Projectrisico's Uitgewerkt Kans Impact Cijfer 

Inhoudelijk - 

inwerkingtreding 

Datum inwerkingtreding is nog niet vastgesteld. 4 1 4 

De wetgeving is nog niet vastgesteld. Op dit moment nog te veel onduidelijk, 

volledig anticiperen niet haalbaar 5 1 5 

Kinderziektes bij inwerkingtreding wet: het loopt nog niet lekker bij aanvang 3 3 9 

Evaluatie/ bijstellen van de implementatiekeuzes na datum inwerkingtreding is 

nog niet te overzien. 2 3 6 

          

Inhoudelijk - 

afhankelijkheden 

Nog geen zicht op omgevingsverordeningen en -visie provincie 4 2 8 

Keuzes in regionaal proces omgevingsvisie vraagt om aanpassing proces lokaal 4 4 16 

Onvoldoende zicht in lijn en keuzes van overige ketenpartners 2 2 4 

Alleen praten over samenwerking gemeenten op bedrijfsvoeringsaspecten, niet 

doorpakken 4 4 16 

          

Inhoudelijk - 

juridisch 

Omgevingsplan (en programma's) voldoet niet aan wettelijke vereisten 2 3 6 

De wet-/ regelgeving verandert tijdens het proces; vergaren van kennis moeilijk 2 3 6 

Nieuwe kennis en vaardigheden nodig 4 3 12 

          

Technisch De ICT van DSO is nog niet beschikbaar of heeft kinderziektes bij 

inwerkingtreding 3 3 9 

Er is geen gemeentelijk/ regionaal informatiemanager die noodzakelijke 

stappen in beeld kan brengen om informatiehuizen te vullen en 

beheerapplicaties inricht 2 3 6 

Regionale samenwerking op technisch vlak kost extra tijd en geld 3 4 12 

          

Financieel Implementatiekosten komende jaren onvoldoende in beeld  5 4 20 

Gemeenteraad besluit (deel) benodigde middelen niet beschikbaar te stellen 2 5 10 

Eventuele regionale samenwerking kost extra geld 3 3 9 

Kosten van het resultaat lopen op, kosten vergeten of verwachte inkomsten 

dalen (legeskosten, proceskosten, fte) 4 3 12 

          

Politiek/ 

besluitvorming 

Geen bestuurlijk draagvlak raad 2 4 8 

Geen bestuurlijk draagvlak college 2 4 8 

Verhouding rollen tussen raad en college onvoldoende helder 3 3 9 

Verkiezingen en nieuwe raad/ college in 2018 5 4 20 

Onvoldoende inzicht in omvang en impact van de omgevingsvisie en -plan, en 

daarmee in de keuzes die hiermee (impliciet) gemaakt worden. Niet goed 

overzien wat gevolgen zijn. 3 4 12 

          

Opdrachtgever Ambtelijke opdrachtgever weet niet wat hij/ zij beoogt of verandert 

voortdurend van mening 2 4 8 

Ambtelijk opdrachtgever voegt telkens nieuwe wensen toe 2 4 8 

Meerdere opdrachtgevers met tegengestelde belangen (onduidelijkheid 

aansturing project)/ stuurgroep kent tegengestelde belangen 2 4 8 

          

Projectinrichting Inefficiënte projectorganisatie 2 4 8 

Geen heldere planning en deadline, ontbreken van duidelijke resultaten 2 4 8 

Geen aandacht voor kwaliteitsmanagement en risico-analyses 2 4 8 

Onvoldoende tussentijds evalueren 1 4 4 

Onvoldoende beschikking over middelen (mensen) 3 4 12 

Geen duidelijk en compleet projectplan 3 4 12 

Projectleider heeft onvoldoende kennis van zaken 2 5 10 

Een of meer projectmedewerkers heeft onvoldoende kennis van zaken 2 4 8 
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Projectrisico's Uitgewerkt Kans Impact Cijfer 

Veranderkundig Stuurgroep en stakeholders onvoldoende betrokken 3 5 15 

Gebrekkige relatie tussen partijen 2 4 8 

Belangrijke stakeholders steunen het project niet 2 5 10 

Achterliggende organisatie/ toekomstige gebruikers worden onvoldoende 

betrokken bij project 3 3 9 

Nieuwe afspraken maken met ODA (gemeenschappelijke regeling openbreken) 3 4 12 

Medewerkers/ leidinggevenden/ portefeuillehouders onvoldoende in staat te 

werken in de geest van de O-wet (durven loslaten, minder regels) 5 5 25 

          

Communicatie Onvoldoende interne communicatie 3 4 12 

Externe communicatie: boodschap voor de juiste doelgroep onvoldoende 

uitgewerkt 2 3 6 

Externe communicatie: niet de juiste communicatiemiddelen inzetten 3 3 9 

Onrealistische wensen stakeholders (verwachtingenmanagement niet goed 

ingestoken) 3 4 12 

Er komt veel negatieve publiciteit rondom het project 1 3 3 

Er is geen goede informatie over project beschikbaar 1 4 4 

Belangrijke beslissers steunen het project niet (genoeg) in het openbaar 1 5 5 

Gewenst participatieproces blijkt lastiger vorm te geven 4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


