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REKENKAMERBRIEF  

 

Aan de raad van de gemeente Haren 

 

Haren, 13 juni 2018 

 

Geachte leden van de raad, 

De rekenkamer heeft een quick-scan uitgevoerd om inzicht te geven in de stand van zaken van de invoering van 

de Omgevingswet in Haren. Doel is handvatten en leerpunten te formuleren die vooral gericht zijn op de 

aankomende bestuursperiode, i.c. op de integratie  

Met deze rekenkamerbrief doet de rekenkamer verslag van haar bevindingen die gebaseerd zijn op relevante 

documenten en enkele gevoerde gesprekken. Tevens heeft de rekenkamer Haren contact over het uitgevoerde 

onderzoek gehad met de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies). In 

meerdere gemeenten is de invoering van de Omgevingswet momenteel onderwerp van onderzoek.  

 

Verantwoording onderwerpkeuze  

De rekenkamer Haren heeft besloten onderzoek uit te voeren naar de invoering van de Omgevingswet, omdat 

diverse raadsfracties in gesprekken met de rekenkamer (d.d. 4 december 2017) dit onderwerp naar voren 

hebben gebracht. Reden is dat de impact van de nieuwe Omgevingswet naar verwachting groot is. Het zal 

gevolgen hebben voor vele processen in de organisatie, voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen en voor de 

relatie van de gemeente met haar inwoners. Daarmee is het onderwerp zeker ook als relevant aangemerkt bij 

het opgaan van Haren in een nieuw te vormen gemeente (waarover bij de start van de quick-scan nog geen 

duidelijkheid bestond). 

 

Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling is: hoe ver is de gemeente in de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet 

en welke stappen zijn in de gemeente nog voorzien?  

Bij de beantwoording van de centrale vraagstelling staat het perspectief van de gemeenteraad centraal: Wat is 

de rol en de positie van de raad in dit transitieproces? Over welke (strategische) vraagstukken zal de raad kaders 

willen/moeten gaan stellen?  

Gelet op het recente besluit van de Tweede Kamer over de gemeentelijke herindeling van Groningen, Ten Boer 

en Haren heeft zich een verschuiving van perspectief voorgedaan: welke aanbevelingen kunnen worden gedaan 

http://www.haren.nl/index.php?mediumid=23
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met het oog op de Omgevingswet die gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan het borgen van de identiteit 

van het grondgebied van de huidige gemeente Haren? 

 

Deelvragen 

- Welk traject is in de gemeente uitgezet richting de invoering van de Omgevingswet? 

- Hoe ver is de gemeente Haren met de invoering van de Omgevingswet? Hoe verhoudt zich dat tot de 

landelijke gehanteerde routeplanner (‘Aan de slag met de Omgevingswet’)? 

- Hoe is de rol en de positie van de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet? Op welk 

moment moet de raad stappen zetten? 

- Wat zijn de aandachts- en leerpunten om mee te geven aan de huidige raad met het oog op de 

overdracht aan de raad van de nieuwe gemeente?   

 

1. Inleiding 

Met de komst van de Omgevingswet zal er veel gaan veranderen. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten 

binnen het omgevingsrecht voor bouw, milieu, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening tot één wet. 

Daarnaast brengt de invoering van de Omgevingswet 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en 65 

visies terug tot 4 AMvB’s en 1 visie. 

Met de Omgevingswet wil het kabinet onder andere: 

- de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen; 

- duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren; 

- gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid 

afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. 

Verder biedt de wet meer ruimte aan bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met hun eigen ideeën te 

komen. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, er minder harde normen worden gehanteerd en er 

meer aandacht is voor maatwerk. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het 

beoordelen van plannen is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. 

Het Rijk heeft over de invoering van de Omgevingswet afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in onder andere het Bestuursakkoord 

implementatie Omgevingswet (d.d. 1 juli 2015). De voormalig Minister voor Infrastructuur & Milieu, Schultz van 

Haegen, heeft in oktober 2017 aangekondigd dat de ingangsdatum voor de wet uitgesteld wordt van 1 juli 2019 

naar 1 januari 2021. 

Het programma “Aan de slag met de Omgevingswet” is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), 

provincies (VNG), waterschappen (UvW) en het Rijk dat overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, 

initiatiefnemers en belanghebbenden ondersteunt om te kunnen werken met de wet. Het 

samenwerkingsverband heeft routeplanners gemaakt die overheden kunnen gebruiken bij het bepalen van hun 

eigen route voor implementatie. Voor gemeenten is het een houvast om implementatie vorm te geven. De 

routeplanner voor gemeenten is als bijlage toegevoegd aan deze brief. Dit om de vorderingen van Haren te 

relateren aan de landelijk gehanteerde planning voor implementatie. 
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2. Context implementatie Omgevingswet  

De Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, het programma, decentrale regelgeving 

(omgevingsplan), algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De kerninstrumenten 

voor de raad zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan, omdat hierin de integrale afwegingen en kaders 

voor de fysieke leefomgeving worden gemaakt. Hiermee geeft de raad aan wat de afwegingsruimte van het 

college is bij het afgeven van omgevingsvergunningen. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven per 

instrument. 

Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving 

voor de lange termijn. De Omgevingswet schrijft voor dat gemeenten verplicht zijn tot het opstellen van een 

omgevingsvisie. De omgevingsvisie komt in plaats van de structuurvisie, de relevante delen van de natuurvisie, 

verkeer –en vervoersplannen, strategische gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en 

milieubeleidsplannen.  

Programma 

Een programma is, net als een omgevingsvisie een instrument voor beleidsontwikkeling. Anders dan de 

omgevingsvisie is een programma een instrument dat uitvoeringsgericht is. Deze concrete maatregelen staan 

nu in de uitvoeringsparagrafen van strategische plannen en structuurvisies. Hierin staat aangegeven hoe 

normen en gebiedsgerichte doelstellingen gehaald worden. 

Omgevingsplan 

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau. Het omgevingsplan regelt 

een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels 

stellen aan activiteiten. Dit kan alleen als het Rijk en de provincie die activiteiten niet al heeft geregeld in de 

AMvB of omgevingsverordening. 

Algemene rijksregels 

In sommige gevallen worden er nationale regels gesteld voor de bescherming van de leefomgeving. Dat 

voorkomt dat burgers en bedrijven steeds toestemming moeten vragen aan de overheid. Nadeel is dat 

algemene regels niet altijd passend zijn voor specifieke situaties. Daarom bevat de wet een aantal 

instrumenten die de flexibiliteit van algemene regels vergroten. 

Omgevingsvergunning 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bundelde een groot aantal (circa 25) vergunningen, 

ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning zoals in de Omgevingswet 

bedoeld zal een uitbreiding en verbreding hiervan zijn. 

Projectbesluit 

Het projectbesluit is een instrument waarmee bevoegd gezag toestemming kan geven voor complexe projecten 

in de fysieke leefomgeving Een projectbesluit maakt projecten met een publiek provinciaal, nationaal of 

waterstaatsbelang mogelijk.  
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3. Aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd: 

1. Verzamelen, opvragen en bestuderen relevante documenten Omgevingswet (nationale handreikingen 

en Harense documenten). 

2. Gesprek met ambtelijk betrokkenen en verantwoordelijk bestuurder. 

Bij de uitwerkingen is gebruik gemaakt van de “Routeplanner Invoering Omgevingswet”. Deze gestructureerde 

leidraad voor implementatie geeft de hoofdonderwerpen weer waarlangs de vorderingen van de 

implementatie afgemeten kunnen worden. De geïnterviewden zijn hierop bevraagd. 

4. Beeld van de gemeente Haren  

Het beeld van Haren als het gaat om de implementatie van de Omgevingswet wordt geschetst aan de hand van 

de volgende hoofdthema’s (die in de routeplanner terugkomen):: 

✓ Strategie/ambitie – visie op aanpak en ambitieniveau gemeente; 

✓ Participatie inwoners – gesprek met inwoners in de geest van de Omgevingswet; 

✓ Bestuurlijke keten – relatie met regionale partners die van belang zijn voor de opgave; 

✓ Instrumentarium – ontwikkeling kerninstrumenten zoals omgevingsvisie en omgevingsplan; 

✓ Processen en organisatie – oriëntatie op mogelijke gevolgen voor de organisatie/werkwijzen; 

✓ Digitalisering – voorbereiding op digitaliseringsopgave; 

✓ Cultuur, gedrag en competenties – voorbereiding organisatie op integraal en anders werken; 

✓ Betrokkenheid raad – rol raad in voorbereiding. 

 

Leidraad Beeld Haren 

Strategie/ambitie Het College van B&W laat de raad via een raadsbericht op 16 mei 2017 
weten dat: de ambities worden getemperd door de onzekerheid over de 
bestuurlijke toekomst. De gemeente wil geen onnodige kosten maken of 
ingrijpende veranderingen in gang zetten die door een besluit tot 
herindeling overbodig worden. Ook de latere implementatiedatum voor 
invoering van rijkswege heeft meegespeeld bij dit besluit. 
Leidend voor de ambities zijn: 

1. Zolang de gemeente geen absolute zekerheid heeft over de 
bestuurlijke toekomst worden er geen stappen gezet die tot grote 
investeringen of ingrepen in processen of organisatie leiden en 
worden er geen besluiten genomen die onomkeerbaar zijn; 

2. Er wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet waar dat kan zonder 
grote investeringen of organisatieveranderingen. 

Participatie inwoners Haren was voornemens (raadsbericht 16 mei 2017) om een 
communicatietraject in 2018 op te starten om inwoners en ondernemers te 
infomeren over de consequenties van de Omgevingswet. Aan 
burgerparticipatie wordt gehecht. Dit is niet tot stand gekomen.  
Geïnterviewden geven weer dat er in Haren door de herindelingsdiscussie 
en het uiteindelijke besluit er wantrouwen is jegens de overheid. Bij de 
nadere uitwerking (en het betrekken van inwoners daarbij) dient hiermee 
rekening gehouden worden. 

Bestuurlijke keten Haren participeert in een regionaal Gronings platform voor implementatie 
van de Omgevingswet. Daarin zijn de belangrijkste ketenpartners 
vertegenwoordigd (met uitzondering Kadaster). 
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Instrumentarium Omgevingsvisie wordt uitgesteld tot na herindelingsontwerp in de Eerste en 
Tweede Kamer. In het raadsbericht van 16 mei 2017 wordt aangegeven dat 
de ambitie is om zo kort mogelijk na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet over een visie te beschikken. Dit omdat de omgevingsvisie 
kaders aangeeft m.b.t. de fysieke leefomgeving die van belang zijn voor de 
inzet van andere instrumenten zoals het omgevingsplan en de 
programma’s. Haren heeft de ambitie om de visie samen met inwoners van 
Haren te ontwikkelen. 
Omgevingsplan; standpunt d.d. 16 mei 2017 is dat Haren niet begint met 
het Omgevingsplan. Argument is dat als de Omgevingswet in werking treedt 
de geldende bestemmingsplannen automatisch als omgevingsplan 
aangemerkt worden. Gemeenten krijgen vervolgens 10 jaar de gelegenheid 
om dit omgevingsplan om te zetten in een écht omgevingsplan dat voldoet 
aan alle wettelijke vereisten. 
 
Aangekondigd werd in de aangehaalde raadsbrief dat er al wel een start 
gemaakt zou worden met de inventarisatie van de huidige regelingen op 
het terrein van de fysieke leefomgeving en van het huidig beleid. Uit de 
gevoerde gesprekken blijkt dat er door gebrek aan capaciteit geen 
vorderingen op dit terrein zijn gemaakt. 
 

Processen en organisatie De impact van de Omgevingswet op de organisatie is niet inzichtelijk 
gemaakt. 

Digitalisering In algemene zin wordt in genoemd raadsbericht wel melding gemaakt dat 
er in 2024 een digitaal stelsel dient te komen waar gemeenten mee aan de 
slag moeten. De digitaliseringsopgave in Haren is niet verkend. Er is geen 
bewustzijn wat er op dit terrein moet gebeuren. Ook is er geen zicht op het 
op orde brengen van de basis als randvoorwaarde voor digitalisering. 

Cultuur/gedrag/competenties Bestaande acties die voortkomen uit de organisatieontwikkeling en het 
kaderstellend document ‘Beter Haren’ wat betreft dienstverlening, houding 
en gedrag, competenties van medewerkers en burgerparticipatie worden 
voortgezet. Dit gedachtegoed en de ingezette organisatieveranderingen 
passen naadloos bij de bedoelde cultuuromslag die de Omgevingswet 
beoogt.  
 
Medewerkers hebben training gehad in gewenste 
cultuur/gedragsverandering. Er is een opleiding voor ontwikkeld: ‘Train de 
trainer”. 
Verder zijn er sessies geweest om medewerkers te informeren over de 
Omgevingswet. De indruk van geïnterviewden is dat deze niet zijn beklijfd. 

Betrokkenheid raad In de raadsplanning van het derde kwartaal 2017 was een presentatie aan 
de raad voorzien over invoering van de Omgevingswet. De geïnterviewden 
gaven aan dat de Raad uitsluitend via Raadsberichten op de hoogte zijn 
gebracht. Er heeft geen presentatie plaats gevonden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Als de vorderingen van Haren m.b.t. de implementatie van de Omgevingswet gerelateerd worden aan de route 

die uitgezet is in de nationale routekaart voor gemeenten, is de gemeente Haren eigenlijk nog niet uit de 

startblokken gekomen. Dat wordt in het bericht van het College aan de Raad van 16 mei 2017 min of meer ook 

bevestigd. Er wordt niet geïnvesteerd in de Omgevingswet, niet anders dan het volgen van ontwikkelingen op 

het onderhavige terrein en meer in algemene termen (niet specifiek toegespitst op de Omgevingswet) wordt er 

aandacht besteed aan de gewenste cultuur- en gedragsverandering. In afwachting van het besluit rond de 

herindeling is bewust niet nader geïnvesteerd in de ontwikkeling/implementatie van de Omgevingswet. 

Geïnterviewde medewerkers geven daar woorden aan als: ‘werken met de handrem er op’, ‘het was voor ons 

de afgelopen periode erg lastig manoeuvreren’. Tevens werd aangegeven dat de nodige capaciteit en 

deskundigheid ontbrak om stappen voorwaarts te maken (voor lopende bestemmingsplannen moest al een 

beroep gedaan worden op derden). Met de raad is tot dusverre niet gesproken over de invoering van de 

Omgevingswet. Wel heeft het college de raad geïnformeerd om niet te investeren in de implementatie van de 

Omgevingswet via het al eerder aangehaalde raadsbericht. De raad heeft de berichtgeving van het College 

overgenomen en niet actief om een andere opstelling gevraagd. 

Aangezien de ontwikkeling op dit vlak nagenoeg stil is gelegd, is het wel zaak om in de overgang naar de 

nieuwe gemeente randvoorwaarden voor Haren voor wat betreft de Omgevingswet mee te geven. Overigens 

worden in de bestuursovereenkomst herindeling Groningen-Ten Boer- Haren al wel uitgangspunten 

geformuleerd die tegemoetkomen en aansluiten bij de wensen van inwoners van Haren (volgens 

geïnterviewden) om het dorpse en groene karakter van het grondgebied van de huidige gemeente Haren te 

bewaren (zodat Haren niet opgeslokt wordt door de stad).  

De gemeente Haren werkt de komende maanden aan een overdrachtsdossier. Voor dit overdrachtsdossier 

geven we voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet de volgende aanbevelingen mee: 

1. De raad van de nieuwe gemeente doet er goed aan de implementatie van de Omgevingswet periodiek 

op de agenda te zetten en van meet af aan te investeren in een Omgevingsvisie (en ambitieniveau) die 

recht doet aan de uitgangspunten zoals verwoord in de bestuursovereenkomst over de herindeling. 

2. Investeer in het kennisniveau van de raad (in z’n geheel) op het terrein van de Omgevingswet. De 

materie is complex. Wil de raad kaders kunnen stellen is een minimaal kennisniveau nodig (dat bij de 

hele raad aanwezig is, dus niet alleen bij individuele woordvoerders). 

3. De raad van de nieuwe gemeente zal zich moeten beraden op zijn gewijzigde rol in het kader van de 

Omgevingswet; hoe wil de raad de adviesrol invullen? 

4. Aangezien de Omgevingswet door gemeenten themagewijs (zie routeplanner) wordt uitgewerkt, is het 

raadzaam om ook gebiedsgericht kennis te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door (een deel van) het 

huidige grondgebied van Haren centraal te stellen als experimenteergebied voor een nieuw 

omgevingsplan (bestemmingsplan nieuwe stijl). Ook de (historische) kennis over Haren wordt zo benut 

en actueel gemaakt. Er zijn verschillende concrete suggesties gedaan om mee te experimenten in het 

kader van de Omgevingswet. Gedachte is om conform het gedachtegoed van de Omgevingswet 

interdisciplinair te kijken naar aanvragen zoals bijvoorbeeld: het voedselbos, bouwplan Glimmen, 

bedrijvenpark Felland. 

5. Gelet op het (vermeende) wantrouwen van inwoners richting overheid, zal bewust geïnvesteerd moeten 

worden in de relatie met burgers. Zeker als de wens is om in een participatief proces de Omgevingswet 

te implementeren.  

• Een suggestie die tijdens de interviews naar voren kwam is om een burgerthemagroep mee te laten 

denken met de invoering van de Omgevingswet en daarbij gebruik te maken van een digitaal 

platform. Voorstel is om een groep mensen te werven die bereid zijn in een korte periode onder 

leiding van een professioneel voorzitter een dialoog te voeren over hun ideeën en wensen met 

betrekking tot de Omgevingswet.  
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• Een ander idee is om een systeem/spel te ontwikkelen waarin inwoners leren samenwerken en zich 

zo leren voorbereiden op hun veranderende rol in het kader van de Omgevingswet. Doel is 

ontmoeting te organiseren, maar het kan ook gaan om diensten aan elkaar leveren. Het systeem kan 

breder ingezet worden (dus niet uitsluitend voor de Omgevingswet, maar bijvoorbeeld ook de 

stadspas zou hier onderdeel van kunnen zijn).  

6. De Omgevingswet heeft consequenties voor een substantieel deel van de functies in de gemeentelijke 

organisatie. Gelet op de herindeling per 2019 is het zaak voor zover mogelijk al rekening te houden met 

een nieuw type functieprofiel passend bij het gewenste profiel van de ‘nieuwe ambtenaar’. 

7. De Omgevingswet vraagt van gemeenten een flinke stap voorwaarts als het gaat om digitalisering van 

processen. Haren heeft zich niet georiënteerd op de digitaliseringsopgave ( vanuit perspectief 

Omgevingswet). Er is, wat ons is aangegeven, geen goed zicht op de stand van zaken voor wat betreft dit 

onderwerp in de gemeente Groningen. Wel geven geïnterviewden aan dat Groningen voornemens is de 

ICT te betrekken van een derde (outsourcen van diensten). De herindelende gemeenten zullen zich nog 

voor de herindelingsdatum moeten oriënteren op de digitaliseringsopgave en de consequenties van 

outsourcen van ICT diensten met elkaar moeten bespreken.  

8. Handreiking voor de nieuwe gemeenteraad 

 

Tot slot: de VNG heeft een handreiking gemaakt over de bevoegdheden van de raad en het college van B&W. De 

gemeenteraad stelt de kaders en het strategisch beleid van de gemeente vast en toetst en controleert of het 

college van B&W het beleid naar tevredenheid heeft uitgevoerd. In essentie blijft de rolverdeling tussen de 

gemeenteraad en het college van B&W na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onveranderd. Wel krijgt 

het college van B&W meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid en is de gemeenteraad nadrukkelijker 

belast met de hoofdlijnen en het toezicht op het beleidsproces.  

 

Met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan stuurt de gemeenteraad het te volgen beleid. Over initiatieven en 

(bouw)plannen die passen binnen het Omgevingsplan kan besluitvorming eenvoudig en snel plaatsvinden. Onder 

de huidige wetgeving kan het college van B&W uitsluitend een omgevingsvergunning voor een initiatief of 

(bouw)plan dat in strijd is met het bestemmingsplan verlenen met instemming van de gemeenteraad. Dat gaat 

met de zogenoemde “verklaring van geen bedenkingen”. De besluitvorming rond de plannen die in strijd zijn met 

het Omgevingsplan worden in de Omgevingswet (anders dan nu het geval is) neergelegd bij het college van B&W. 

De raad heeft hierin een adviesrol. In combinatie met de veel kortere (acht weken) procedure om vergunningen 

te verlenen lijkt de positie van de gemeenteraad zwakker te worden. Van belang voor de nieuwe raad is dus om 

na te denken hoe de adviesrol van de gemeenteraad in te richten. 

 

 

BENUTTE PUBLICATIES 

✓ Aan de slag met de Omgevingswet, routeplanner gemeenten. 

✓ VNG – Handreiking voor gemeenteraden. Rol gemeenteraad bij afwijkingen van het Omgevingsplan. 

✓ Goede raad voor de Omgevingswet- Een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer 

(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet. 

BIJLAGE 

✓ Aan de slag met de Omgevingswet, routeplanner gemeenten. 
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Ondersteuning implementatie 
Omgevingswet

In aanloop naar werken met de Omgevingswet zijn veel overheden al begonnen met de implementatie 
van de wet in de eigen organisatie. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft deze 
digitale routeplanner ontwikkeld om gemeenten hiermee te helpen.
 
De routeplanner is een levend instrument dat u kan helpen om uw eigen route voor de implementatie 
van de Omgevingswet te plannen. Tevens bevat de routeplanner relevante ondersteunende informatie 
die kan helpen bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. U komt bij de relevante 
ondersteunende informatie door op de stappen in de routeplanner te klikken.
 
Om goede en relevante ondersteuning te bieden wordt de routeplanner samen met toekomstige 
gebruikers doorontwikkeld. U helpt ons daarbij door opmerkingen of aanvullingen te sturen via  
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact.



2016 2017 2018

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Implementatie Omgevingswet

Fase in verandertraject 2016 - jaar van Bewustwording en Verdieping 2017 - jaar van Voorbereiding en Verandering 2018 - jaar van Realisatie en Verankering

Start: plan van aanpak/ambities Opstellen plan van aanpak: 
definiëren opgave  

Opstellen startnotitie:  
defeniëren ambities    

Programmaplan  Organiseren  
financiele dekking  

Opstellen programmaplan, 
inclusief begroting    

Uitvoeren programmaplan: deelprogramma’s,  
projecten en andere activiteiten

Herijken  
programma-

plan  

Uitvoeren programmaplan: deelprogramma’s,  
projecten en andere activiteiten

Herijken 
programma-

plan  

Programmamonitoring Opstellen 
monitoringsplan  

Opstellen voort-
gangsrapportage  

Opstellen voort-
gangsrapportage  

A. Bestuurlijke keten  Oriënteren op 
samenwerkingspartners    

Overleggen met mogelijke samenwerkingspartners Vastleggen afspraken met mogelijke samenwerkingspartners

B. Kerninstrumenten  Opstellen Plan  
van Aanpak  

Inventariseren 
bestaand beleid  Voorbereiding  Voorontwerp Ontwerp Vaststelling

C. Processen en organisatie    
Oriënteren op mogelijke gevolgen voor  

de organisatie en werkwijzen  In beeld brengen en ontwikkelen van mogelijke nieuwe werkwijzen Vaststellen en implementeren nieuwe werkwijzen

D. Digitalisering  Verdieping digitaliseringsopgave    Voorbereiden digitalisering  Implementeren digitalisering, waaronder DSO

E. Cultuur, gedrag en competenties  
Inventarisatie impact op cultuur,  

gedrag en competenties  Opstellen (strategisch) personeelsplan Ontwikkelen gevraagde competenties Doorontwikkelen gevraagde competenties

Ontwikkeling DSO

Fase 2016 - jaar van Bewustwording en Verdieping 2017 - Jaar van Voorbereiding en Verandering 2018 - Jaar van Realisatie en Verankering

Tranche 'definitie' DSO-projecten tranche ‘definitie’  

Tranche 0 DSO-projecten tranche 0  

Tranche 1 DSO-projecten tranche 1  

Tranche 2 DSO-projecten tranche 2  

Verkiezingen

Verkiezingen
Tweede 
Kamer 

15-3-2017

Gemeente-
raad

21-3-2018

Provinciale Staten  
en Waterschappen

4-3-2019

Begrotingscyclus

Gemeenten Voorjaarsnota Begroting Voorjaarsnota Begroting Voorjaarsnota Begroting

Wetgevingstraject (indicatief)

Omgevingswet Behandeling door  
Eerste Kamer

Aanvullingswetten bodem en geluid Schrijven Toetsing, consultatie en verwerken Advies Raad van State en verwerken advies Parlementaire behandeling

Aanvulingswet natuur Schrijven Toetsing, consultatie en verwerken Advies Raad van State en verwerken advies Parlementaire behandeling

Aanvulingswet grond Schrijven Toetsing, consultatie en verwerken Advies Raad van State en verwerken advies Parlementaire behandeling

Invoeringswet Schrijven Toetsing, consultatie en verwerken Advies Raad van State en verwerken advies Parlementaire behandeling

Uitvoerings-AMvB's Schrijven Toetsing, consultatie, voorhang en verwerken Advies Raad van State en verwerken advies

Ministeriële regelingen Voorbereiden Schrijven Toetsing, consultatie en verwerken Technische notificatie

Aanvullingsbesluit Schrijven Toetsen Consultatie en voorhang Advies Raad van State en verwerken advies

Invoeringsbesluit Schrijven Toetsing Consultatie & voorhang Advies Raad van State en verwerken advies

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

toelichting feedbackdocumenten

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/helpdesk-1/
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenorganiserenfinancieledekking
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenopstellenprogrammaplanimplementatieinclusiefbegroting
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenprogrammamonitoring
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenprogrammamonitoring
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenherijkenprogrammaplan
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenprogrammamonitoring
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenherijkenprogrammaplan
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenabestuurlijkeketen
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenbkerninstrumenten
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentencprocessenenorganistatie
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenvoorbereidendigitalisering
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenecultuurgedragencompetenties
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenontwikkelingdigitaalstelselomgevingswet
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenorienterenopsamenwerkingspartners
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenopstellenplanvanaanpak
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeenteninventariserenbestaandbeleid
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenverdiepingdigitaliseringsopgave
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeenteninventarisatieimpactopcultuurgedragencompetenties
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenvoorbereiding
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeententranchedefinitiebasisoporde
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeententranche0regelbeheerbeschikbaarvoorinvoerencentraleregels
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeententranche1omgevingswetkanbijinvoeringwordenondersteund
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeententranche2scenario2bestuursakkoordopleveren
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenopstellenplanvanaanpakdefinierenopgave
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenorienterenopmogelijkegevolgenvoordeorganisatieenwerkwijzen
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenopstellenstartnotitiedefinierenambities
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/gemeentenvoorbereidendigitalisering


Programma Aan de slag met de omgevingswet
Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk. 
Het programma ondersteunt overheden bij de implementatie van de Omgevingswet.

Postbus 1234 | 2500 AB Den Haag
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Ga naar Stel uw vraag op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
De informatie in de Routeplanner is richtinggevend. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 
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