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AAN HET WERK MET 
DE OMGEVINGSWET
Leidraad voor gemeenten
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Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk komen enkele aspecten van de Omgevingswet 
aan bod. Zo worden de doelstellingen van de wet benoemd en worden de 
instrumenten besproken waarmee een gemeente haar beleid ten aanzien 
van de fysieke leefomgeving vorm en inhoud kan geven. Het hoofdstuk 
staat echter niet alleen stil bij de inhoudelijke kant van de Omgevingswet. 
De Omgevingswet vraagt namelijk andere competenties, werkwijzen en 
houdingen van wie ermee aan de slag gaan. De Omgevingswet en de 
instrumenten leiden niet automatisch daartoe. Hiervoor zijn randvoorwaarden 
nodig, zowel materieel als immaterieel, denk aan instrumentarium en 
software, maar ook aan mandaat en vertrouwen. Het speelveld verandert. 
De overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen krijgen 
andere rollen. Ook dit wordt benoemd.

Hoofdstuk 2 gaat in op het omgevingsplan. Nadat kort is aangegeven 
wat een omgevingsplan is, worden de veranderingen ten opzichte van 
het bestemmingsplan en de huidige werkwijzen benoemd. Het hoofdstuk 
sluit af met een overzicht van mogelijke veranderingen als gevolg van 
de introductie van het omgevingsplan.

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat een gemeente kan doen om 
zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet. Zo worden voor het 
bestuur, het management en de ambtelijke organisatie aangegeven 
welke activiteiten zij kunnen ondernemen. Omdat de veranderingen 
ook betrekking hebben op de houding en het gedrag worden ook de 
vereiste vaardigheden en competenties benoemd, maar ook wat van 
het management wordt verwacht. Aan het einde van het hoofdstuk 
worden enkele aspecten benoemd die van invloed kunnen zijn op de 
implementatiewerkzaamheden. Denk hierbij aan participatie, digitalisering 
en zaakgericht werken.In de eerste twee hoofdstukken geven aan wat er 
gaat veranderen. Hoofdstuk 3 schetst een beeld van wat een gemeente 
kan doen. 

Hoofdstuk 4 geeft aanbevelingen hoe de implementatie van de Omgevingswet 
tot een succes kunnen maken. Het biedt handreikingen en tips om rekening 
mee te houden bij de uitvoering van de implementatiewerkzaamheden.De 
Omgevingswet treedt in 2018 in werking. De implementatiewerkzaamheden 
kunnen over de tussenliggende jaren worden gespreid. 

In hoofdstuk 5 wordt een voorstel gedaan op welke wijze dit kan. 
Deze sluit aan op de planning van de landelijke implementatie van de 
Omgevingswet.

Hoofdstuk 6 bevat een kort slotwoord.
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Workshop implementatie Omgevingswet

Dit is een publicatie van de Werkplaats Omgevingswet. De 
Werkplaats Omgevingswet helpt overheden, bedrijven, instellingen 
en verenigingen bij het implementeren van de Omgevingswet. De 
publicatie is geschreven door Aart de Boon en Jur van der Velde.
Voor meer informatie over de Werkplaats Omgevingswet: zie 
www.werkplaatsomgevingswet.nl. De Werkplaats Omgevingswet 
is een initiatief van:

Vooraf
In bijna elk document over de Omgevingswet lees je het: de cultuur, 
werkwijzen, houding en gedrag binnen het omgevingsrecht moeten 
veranderen om de Omgevingswet tot een succes te maken. De knop 
moet om. Dit geldt niet alleen voor overheden, maar voor alle partijen 
die een rol spelen binnen de fysieke leefomgeving, dus ook inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties etc. Gezamenlijk moet er 
tot nieuwe en passende oplossingen voor huidige en toekomstige 
maatschappelijke opgaven worden gekomen. Dat vraagt het nodige 
vaniedereen. Het speelveld van de fysieke leefomgeving gaat er de 
komende jaren anders uitzien. Het is nog de vraag hoe, maar duidelijk 
is dat de verhoudingen tussen overheden, bedrijven, burgers en 
verenigingen gaan veranderen. De fysieke leefomgeving is hiermee 
overigens niet uniek. De huidige maatschappij vraagt om een andere 
rol en betrokkenheid van de overheid. 

In deze publicatie worden de mogelijke veranderingen als gevolg van 
de Omgevingswet in het kort beschreven. Ook wordt aangegeven op 
welke wijze een gemeente aan de slag kan om op tijd klaar te zijn voor 
de Omgevingswet. 

De publicatie sluit inhoudelijk aan op het Bestuursakkoord Implementatie 
Omgevingswet1. Na het jaar van de Bewustwording en Verkenning (2015), 
is 2016 het jaar van de Verdieping en Verbreding, 2017 het jaar van 
de Voorbereiding en is 2018 het jaar van de Realisatie en Verankering. 

Laten we de komende jaren goed benutten om het maximale uit de 
Omgevingswet te halen!

juridisch en bestuurskundig
onderzoek advies onderwijs

1	 Zie	https://vng.nl/files/vng/bestuursakkoord.pdf
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1.3. HOUDING EN GEDRAG
De Omgevingswet geeft de praktijk een aantal goede instrumenten. Met 
deze instrumenten alleen kunnen de doelen van de Omgevingswet niet 
worden gehaald. Er is meer nodig. De houding en het gedrag van alle 
betrokkenen binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving moeten 
gestoeld zijn op de doelen van de Omgevingswet. Belangrijk hierbij 
is de basisbenadering van een ingediend initiatief. In het licht van de 
Omgevingswet verandert deze van: nee, tenzij naar: ja, mits.  

Door de minister van I&M is ook aangegeven dat de houding en het 
gedrag voor 80% bepalen of de Omgevingswet een succes wordt 
en dat de instrumenten dat voor 20% doen. Cultuurveranderingen 
zijn op dit moment dan ook wellicht belangrijker dan structuur- en 
organisatieveranderingen. Als het werkveld van de fysieke leefomgeving 
daadwerkelijk wil bereiken wat de Omgevingswet beoogt, dan is een 
verandering in gedrag, houding en werkwijzen vereist. Van iedereen. Dus 
niet alleen van gemeenten, maar ook van rijk, provincies, waterschappen, 
adviesinstanties, adviesbureaus, bouwers, bedrijven, burgers, verenigingen 
en instellingen. En als dat in het kader van een scheiding van machten 
gezegd kan en mag worden: ook van de rechter. We moeten samen de 
schouders onder een goede fysieke leefomgeving zetten en we moeten 
in gezamenlijk overleg passende en creatieve oplossingen zoeken. Niet 

voor niets gaat de Omgevingswet ervan uit dat het bereiken van een 
goede fysieke leefomgeving niet alleen een zaak van de overheid is, maar 
van ons allen. Het passief kijken naar de overheid is voorbij. Van iedereen 
worden veranderingen en inzet voor een goede fysieke leefomgeving 
verwacht. Ook bij indieners van initiatieven, zoals ontwikkelaars, bouwers 
en architecten. De Omgevingswet legt de zorgplicht2 voor een goede 
fysieke leefomgeving terecht bij iedereen neer.

1.4. SPEELVELD
De veranderende verhouding tussen overheid en burgers verandert het 
speelveld van de fysieke leefomgeving. Deze ontwikkeling is overigens 
niet alleen in ons werkveld zichtbaar. Soortgelijke trajecten en processen 
vinden plaats in het kader van bijvoorbeeld de zorg3. Ook meer in het 
algemeen is de overheid zich aan het oriënteren op haar rol en positie. 
De overheid treedt terug; de vrijkomende ruimte wordt ingenomen door 
bedrijven en de gemeenschap. Het speelveld verandert en verschuift. 
Alle betrokkenen zullen daarin hun nieuwe plaats moeten vinden. Qua 
positie, rol en houding. Deze verschuivingen kosten tijd. Niet iedereen 
zit direct op de juiste plaats en zal meteen de juiste stappen zetten. Dit 
is een groeiproces, óók wat betreft de Omgevingswet. Er kan en mag 
niet worden verwacht dat het speelveld klaar ligt op het moment van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit neemt nog jaren in beslag. 
Het speelveld zal de komende jaren in ontwikkeling zijn en blijven.Het 
is goed op te merken dat de overheid niet het uiteindelijke speelveld 
bepaalt. Dat doet de maatschappij, de samenleving. Het streven 
naar een andere overheid in het algemeen, of in het kader van de 
Omgevingswet, leidt niet automatisch tot een meer actieve samenleving 

FRAGMENT BEANTWOORDING TWEEDE KAMERVRAGEN DOOR 
MINISTER VAN I&M

‘Ik wil dus een paradigmawisseling, waarbij ontwikkeling van en opgaven 
in de fysieke leefomgeving centraal staan. De gebruiker moet centraal 
staan. Dat vereist een integrale aanpak, omdat een initiatief vaak een 
belangenafweging over meerdere sectoren en belangen vraagt. De 
Omgevingswet biedt daarvoor de instrumenten. Dat is nieuw. Alle 
aspecten en belangen worden aan de voorkant meegenomen. Dat 
is de crux van de Omgevingswet en de daadwerkelijke emancipatie 
van onderwerpen als milieu, natuur en water. Dat vraagt van ons allen 
ook weer een andere manier van werken en denken.’

FRAGMENT BRIEF MINISTER 17 JUNI 2014

Werkprocessen moeten veranderen (meer samenwerking binnen en 
buiten organisaties), mensen hebben andere competenties nodig en 
digitale systemen moeten worden aangepast.Niet alleen kennis van 
wettelijke instrumenten is van belang, maar vooral de wijze van hoe 
hiermee wordt omgegaan is belangrijk
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1. De Omgevingswet
1. 1 WAT WIL DE OMGEVINGSWET BEREIKEN
De Omgevingswet wil het omgevingsrecht eenvoudiger en inzichtelijker 
maken. Gemeenten krijgen meer keuzevrijheid om op lokaal niveau in 
te spelen op de behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden. 
Procedures zijn korter en er zijn minder vergunningen nodig. De rol van 
de overheid wordt een andere. De overheid is niet meer de almachtige 
bepaler of toetser van wat kan en mag gebeuren, maar eerder regisseur. 
De overheid staat niet boven de partijen, maar maakt onderdeel uit van 
de maatschappij en van processen die plaatsvinden in de maatschappij. 
De overheid legt zijn oor dan ook meer dan heden gebeurt buiten de 
deur te luister en speelt sneller en efficiënter in op economische, sociale 
en maatschappelijke ontwikkelingen. 

1.2. INSTRUMENTEN
Om de doelen van de Omgevingswet te kunnen bereiken, komt er een 
aantal nieuwe instrumenten. De kerninstrumenten voor gemeenten zijn: 
omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. 
Voor de gemeenten zijn dit ten opzichte van de huidige situatie veelal 
herkenbare instrumenten. De omgevingsvisie bevat de visie en het beleid 
van de gemeente voor de fysieke leefomgeving; dus wat de gemeente 
wil bereiken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Het is 
de basis voor alle activiteiten en regels van een gemeente binnen de 
fysieke leefomgeving. Binnen een omgevingsvisie worden de diverse 

onderdelen van de fysieke leefomgeving tegen elkaar afgewogen 
en worden keuzes gemaakt. Een omgevingsvisie geeft richting. Een 
programma geeft aan hoe de gemeente de visie of onderdelen daarvan 
wil realiseren, al dan niet in de vorm van een programmatische aanpak. 
Het omgevingsplan is hét instrument om de omgevingsvisie uit te 
voeren. Het omgevingsplan heeft een brede reikwijdte. Alle regels die 
betrekking hebben op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving of op 
activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving kunnen in 
een omgevingsplan worden opgenomen. Het omgevingsplan heeft 
een integraal karakter en omvat de gehele fysieke leefomgeving. Het 
begrip fysieke leefomgeving wordt overigens niet gedefinieerd. Feitelijk 
is dit alles wat je om je heen ziet, voelt, ruikt en beleeft: bebouwing, 
gebruik, water, verkeer, natuur, landschap, cultuurhistorie etc. Het 
omgevingsplan is het toetsingskader voor omgevingsvergunningen. 
Deze vergunningen zijn nodig om activiteiten die van invloed zijn op de 
fysieke leefomgeving te mogen verrichten, zoals bijvoorbeeld bouwen, 
kappen van bomen, houden van evenementen, gebruiken van gronden, 
aanmeren van boten, maken van in/uitritten en andere activiteiten die nu 
vaak in de Algemene Plaatselijke Verordening of andere gemeentelijke 
verordeningen zijn opgenomen. Het omgevingsplan geeft aan wanneer 
een omgevingsvergunning nodig is, of wanneer gewerkt wordt met een 
melding. Activiteiten die in overeenstemming zijn met het omgevingsplan 
zijn in principe vergunningsvrij. De gemeente kan geen toepassing geven 
aan het instrument projectbesluit. Dit is vanwege de aard van de projecten 
voorbehouden aan het rijk, de provincies en de waterschappen. De 
gemeente kan wel regels in een omgevingsplan opnemen die conform 
de regels van het projectbesluit tot stand zijn gekomen.

VERBETERDOELEN OMGEVINGSWET:

 ● verbeteren inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en 
gebruiksgemak

 ● komen tot samenhangende benadering beleid, besluitvorming 
en regelgeving

 ● versnellen en verbeteren besluitvorming
 ● vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

KERNINSTRUMENTEN OMGEVINGSWET:

 ● omgevingsvisie
 ● programma
 ● centrale regelsdecentrale regels: provinciale omgevings verorde-

ning, gemeentelijk omgevingsplan en waterschapsverordening
 ● omgevingsvergunning
 ● projectbesluit

2 Zie	de	artikelen	1.6	en	1.7	van	de	Omgevingswet
3 Zie	in	dit	kader	bijvoorbeeld	‘Bestuurlijke	organisatie	in	het	sociaal	domein’	van	Prof.	Dr.	H.B.	Winter	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen
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verschillen. Elke gemeente heeft zijn eigen omvang, eigenaardigheden 
en opgaven. De Omgevingswet erkent dit door bestuurlijke ruimte te 
geven aan gemeenten om eigen beleidskeuzes te maken.Veranderingen 
als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen, of van de invoering 
van de Omgevingswet, zijn dan ook per definitie maatwerk. Een concrete 
oplossing voor veranderingen voor alle gemeenten is niet te geven. Elke 

gemeente zal zijn eigen stappen zetten in het veranderingsproces. Gemeenten 
hoeven ook niet in dezelfde mate te veranderen. De Omgevingswet laat 
de gemeenten hierin vrij. De ambities worden per gemeente bepaald en 
normaal gesproken vastgelegd door de gemeenteraad.

en tot veranderende rollen. Het is juist andersom. Het is de samenleving 
die de overheid mogelijkheden biedt om anders te werken en een andere 
rol aan te nemen. Het is daarom belangrijk dat de overheid ruimte biedt 
aan (nieuwe) initiatieven die het speelveld kunnen veranderen. Vanuit 
hier ontstaat het nieuwe speelveld. Ook voor bestuurders betekent dit 
dat zij worden uitgedaagd los te laten en een andere rol aan te nemen. 
Zij moeten erkennen dat de overheid alleen niet alle knelpunten kan 
oplossen en dat regels niet altijd de juiste oplossing zijn. En dat zij een 
belangrijke rol spelen bij de veranderingen. Bestuurders geven sturing 
aan het proces en zijn bepalend voor de omslag die bij overheden als 
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen moet plaatsvinden. De 
Omgevingswet biedt daarvoor op het terrein van de fysieke leefomgeving 
de kaders. Het is aan de bestuurders om hieraan invulling te geven. De 
Omgevingswet maakt het mogelijk dat bestuurders in overleg met de 
maatschappij gezamenlijk tot een goede fysieke leefomgeving komen. 
Ieder vanuit zijn eigen rol en eigen verantwoordelijkheden.Belangrijk bij de 
samenwerking tussen overheid en maatschappij is het aspect ‘vertrouwen’. 
Pas als er vertrouwen is komt er een goede samenwerking tot stand 
en wordt het speelveld op een juiste wijze vormgegeven. De overheid 
moet er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen c.q. vanuit kunnen gaan 
dat initiatiefnemers met plannen komen die de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving niet aantasten. Anderzijds moeten initiatiefnemers erop 
kunnen vertrouwen dat de overheid op een goede wijze met hun initiatief 
omgaat. Dit wederzijds vertrouwen brengt ook verantwoordelijkheden. Een 
initiatiefnemer zal vanuit zijn zorgplicht en zijn eigen houding inderdaad 
met een plan moeten komen dat de fysieke leefomgeving niet aantast 
en de overheid zal de procedures open, eerlijk, efficiënt en voortvarend 
moeten doorlopen. Het onderlinge vertrouwen is er momenteel nog niet. 
Dat vertrouwen moet de kans en mogelijkheid krijgen om te groeien. 
Niet alleen omdat anders de doelstellingen van de Omgevingswet niet 
worden bereikt, maar meer nog omdat het ontwikkeling – zowel fysiek 
als maatschappelijk – frustreert.

1.6. GEMEENTEN
Gemeenten hebben nu al te maken met veranderingen in de maatschappij 
en de veranderende rollen. De veranderingen op het gebied van de 

Omgevingswet sluiten hierbij aan. Een gemeente zal deze verandering 
moeten (h)erkennen en zal keuzes moeten maken hoe zij daarop wil 
inspelen. Een gemeente zal zich hierbij goed moeten vergewissen wat er 
in en buiten de gemeente allemaal gebeurt. En daarop adequaat willen 
inspelen. Meer dan nu komt de input voor de werkzaamheden straks 
uit externe informatiebronnen. Dit vraag om nog meer extern gericht 
werken en om een goede bezinning welke rol de gemeente daarbij 
inneemt. Verschillende maatschappelijke of ruimtelijke opgaven vragen 
om een andere rol van de overheid. Dit kan per deelgebied verschillen. 

In het onderstaande schema zijn de diverse rollen afgezet tegen het 
belang van een gemeente en de invloed die zij kan uitoefenen. 

Dé gemeente bestaat echter niet. Gemeenten zijn er in vele soorten en 
maten. Daarbij komt dat per gemeente cultuur, organisaties en werkwijzen 

MOGELIJKE ROLLEN GEMEENTEN:

 ● loslaten
 ● faciliteren
 ● stimuleren 
 ● regisseren 
 ● reguleren

Stimuleren

RegisserenGeringe
invloed

Grote
invloed

Loslaten

Regulieren

Faciliteren

Groot
belang

Gering
belang
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2.	Het	omgevingsplan	
2.1. ALGEMEEN
Het vorige hoofdstuk bevat een algemene beschouwing over aspecten 
en gevolgen van de Omgevingswet. Dit hoofdstuk gaat daar verder op 
in. Zoals is aangegeven, kan dit goed aan de hand van het instrument 
omgevingsplan4. Een goede opzet en uitvoering van het omgevingsplan 
raken aan de diverse (verander)aspecten van de Omgevingswet.

2.2 HET OMGEVINGSPLAN
Een gemeente heeft een grote vrijheid in de inrichting van het Omgevingsplan. 
De Omgevingswet geeft aan dat dit plan na het toepassen van de algemene 
voorbereidingsprocedure wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 
Kenmerken van het omgevingsplan zijn:

 ● Het kent functies toe aan gronden en geeft aan welke activiteiten 
op deze gronden zijn toegestaan. 

 ● Het heeft een ruime reikwijdte. 
 ● Het heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving. 
 ● Het kan regels bevatten ten aanzien van deze leefomgeving of van 

activiteiten die de fysieke leefomgeving kunnen beïnvloeden. De 
regels zijn een belangrijk onderdeel van het omgevingsplan. De 
gemeenten kunnen zelf bepalen welke regels worden opgenomen. 
De wijze van regelen is vrij. 

De Omgevingswet biedt de gemeenten diverse mogelijkheden om gebieden 
of thema’s te regelen. De discussie tussen globaal en gedetailleerd 
regelen komt dus straks ook weer terug bij het omgevingsplan. De 
Omgevingswet laat dit over aan de gemeenten. De strekking van de wet 
is wel om globaler te regelen, maar hoe hieraan invulling wordt gegeven 
is niet voorgeschreven. De keuze hiervoor wordt, naast de problematiek 
van een gebied, mede bepaald door de cultuur, de werkwijzen, de 
houding en het gedrag van de gemeente en de betrokken personen. En 
natuurlijk de politieke keuzes. Van de amvb’s die nu opgesteld worden 
(Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten 
leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving) wordt verwacht dat 

zij de gemeente de mogelijkheid geven om met maatwerkregels bepaalde 
onderwerpen zelf te regelen. in aanvulling, of wellicht in afwijking van de 
regels uit de amvb’s. Ook kunnen gemeenten maatwerkvoorschriften 
opnemen in omgevingsplannen. De ingezette lijn is ook dat het rijk 
bepaalde activiteiten niet meer regelt, maar dit overlaat aan de gemeenten. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld horeca-inrichtingen, sportinrichtingen en 
(verblijfs)recreatieve inrichtingen. Gemeenten kunnen hiervoor zelf regels 
opnemen in het omgevingsplan als zij dit nodig of wenselijk vinden. 

Gemeenten krijgen via de invoeringswetgeving bij de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet een omgevingsplan. Alle in een gemeente 
geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden na 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet namelijk gezamenlijk hét 
omgevingsplan. Elke gemeente heeft vanaf dat moment één omgevingsplan.

2.3. ERVARINGEN
Het omgevingsplan is een ambitieus instrument. Het biedt de nodige 
mogelijkheden en de gemeenten kunnen er het nodige mee. Om in de 
praktijk te kijken hoe dit uitpakt, is het momenteel mogelijk om op basis 
van de Crisis- en herstelwet al een soort van omgevingsplan te maken. 
Het gaat dan om een zogeheten bestemmingsplan met verruimde 
reikwijdte. Aangewezen gemeenten kunnen en mogen dan in de lijn van 
omgevingsplannen bij het opstellen van een bestemmingsplan afwijken 
van aangegeven wettelijke bepalingen. Tot op heden maken circa vijftig 
gemeenten hiervan gebruik. De verwachting is dat dit er meer worden. 
Eén van de lessen die uit het maken van bestemmingsplannen met 
verruimde reikwijdte tot op heden wordt geleerd, is dat het lastig is los 
te komen van de bestaande werkwijzen en van de bestaande regelingen. 
Naast de onbekendheid van de mogelijkheden en enkele inhoudelijke 
aspecten als planschade, juridische houdbaarheid, ladder van duurzame 
verstedelijking, provinciale verordeningen en rechtszekerheid, heeft dit ook 
te maken met het niet daadwerkelijk willen realiseren van veranderingen 
op ambtelijk of bestuurlijk niveau. De praktijk laat zien dat er veelal meer 
redenen in het leven geroepen worden om niet te veranderen, dan om 
wel te veranderen. De redenen om niet te veranderen winnen het dan 
vaak. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat het gedachtegoed van het 

omgevingsplan, in casu het bestemmingsplan met verruimde reikwijdte, 
onvoldoende gedeeld, doordacht en besproken is in de gemeentelijke 
organisatie en onvoldoende draagkracht heeft bij het bestuur. Er wordt 
onvoldoende kracht gemobiliseerd om daadwerkelijk te veranderen. In 
het kader van het opstellen van een prototype van het omgevingsplan5 
wordt getracht een en ander te doorbreken.

2.4 MAKEN OMGEVINGSPLAN
Bij het maken van een omgevingsplan spelen enkele aspecten een 
belangrijke rol. Dit zijn:

 ● het beleid van andere overheden en de eigen gemeentelijke 
omgevingsvisie

 ● de ambities voor het plangebied en de rol die de gemeente 
daarbinnen wil spelen

 ● een integrale benadering c.q. beschrijving van het plangebied
 ● de opzet en inhoud van de regels 

Deze aspecten worden hieronder toegelicht.

2.4.1 Omgevingsvisie en beleid andere overheden
Bij het opstellen van een omgevingsplan moet rekening worden gehouden 
met het beleid van het rijk, de provincie en het waterschap en met 
geldende wet- en regelgeving. Een gemeente is niet geheel vrij bij het 
opstellen van omgevingsplannen. Een gemeente maakt onderdeel uit 
van een totaal bestel van de fysieke leefomgeving. Dit is niet anders 
dan nu. Het beleid van de andere overheden wordt in deze publicatie 
als een gegeven beschouwd. Om deze reden wordt daarom hierop niet 
verder ingegaan. De hoop en verwachting is wel dat gemeenten van 
het rijk en de provincies de beleidsmatige en juridische ruimte krijgen 
om een eigen visie te maken en een eigen beleid te voeren. Dit past 
in het decentrale karakter van de Omgevingswet en naar het zoeken 
van maatwerkoplossingen. De eerste versies van de amvb’s zijn op dit 
punt positief. Provincies zullen terughoudend moeten omgaan met het 
begrip provinciaal belang en niet alles in hun verordeningen moeten vast 
timmeren. De VNG zal zich hiervoor hard maken.

Tot op heden zijn gemeentelijke visies veelal inhoudelijk gericht. Dat is 
prima en zal straks ook zo zijn. Wel zullen er meer en andere keuzes 
moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor activiteiten waarvoor het 
rijk geen normen meer stelt. Denk daarbij aan regels voor geluid zoals 
mogelijke hinder van horeca-inrichtingen, of deze keuze voor de hele 
gemeente geldt of voor delen van de gemeente en welke normen dan 
gehanteerd worden. Het is immers denkbaar dat er in het ene gebied 
meer geluid acceptabel is dan in een ander gebied. 

In het kader van de Omgevingswet komt er nog een dimensie bij: Hoe 
zien gemeenten hun rol in de verwezenlijking van de visie. Met andere 
woorden: wat laten we aan derden over en wat doen gemeenten zelf. 
Welke rol pakken we als gemeente? Loslaten, faciliteren, stimuleren, 
regisseren of reguleren6? Dit kan per gebied of beleidsthema verschillen. 
Bijkomend aspect is welke processen een gemeente ziet om invulling te 
geven aan de visie en met welke partijen je de visie via die processen wilt 
realiseren. Hierbij komt een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet 
naar voren: het geven van vertrouwen. Op basis van vertrouwen kan iets 
tot stand worden gebracht. Vertrouwen leidt tot werkbare instrumenten. 
Wantrouwen niet. Wantrouwen verstoort processen en leidt tot veel en 
vaak lastig toepasbare regels. De gemeenten zullen moeten bezien 
hoe dit wantrouwen kan worden omgebogen in vertrouwen. Dit is geen 
gemakkelijke opgave. Het omgekeerde geldt ook: de burger moet de 
overheid gaan vertrouwen. In het kader van de omgevingsvisie –en 
wellicht de implementatie van de Omgevingswet- zal de gemeenten met 
de burger om de tafel moeten om tot een vertrouwensrelatie te komen. 
Niet alleen in woord, maar ook in daad.

VERANDERINGEN
Ten opzichte van de huidige praktijk zit hier al een duidelijk verschil: van 
de gemeenteraad worden er meer en andere keuzes verwacht. Niet alleen 
inhoudelijk (ruimtelijk, functioneel, omgevingsaspecten en onderwerpen 
die het rijk overlaat aan de gemeente), maar ook wat betreft rol, positie, 
proces, samenwerkingspartijen en vertrouwen. 
Ook worden integrale keuzes verwacht. De gemeenteraad moet in 
een optimaal scenario alle onderdelen van de fysieke leefomgeving in 

9

4 Het	omgevingsplan	wordt	in	de	Omgevingswet	geregeld	in	de	afdeling	4.1	(Algemene	bepalingen	voor	regels	over	activiteiten)	van	de	Omgevingswet 5 In	opdracht	van	het	ministerie	van	I&M	wordt	momenteel	gewerkt	aan	een	prototype	van	een	omgevingsplan.	Dit	prototype	heeft	tot	doel	om	‘de	
	 andere	manier	van	werken’	en	‘de	nieuwe	opzet’	van	het	omgevingsplan	te	laten	zien.
6	 Zie	noot	7
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beschouwing nemen en aangeven waarvoor hij kiest. Dus geen keuzes 
van sectorale belangen naast elkaar, maar integrale afwegingen van 
belangen. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld in het kader van een integrale 
gebiedsgerichte benadering geur afwegen tegen geluid, of geluid tegen 
ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt ook het nodige van de gemeenteraad 
en natuurlijk van de individuele raadsleden. Deze worden geacht meer 
integrale besluiten te nemen. Bij deze besluiten horen ook weer andere 
processen. De besluiten kunnen vaak niet meer intern worden genomen. 
Deze vragen een extern gerichte benaderingswijze. De gemeente 
doet het niet meer alleen, maar maakt onderdeel uit van een proces 
met meerdere partijen. Van de gemeenteraad -en van degenen die de 
besluitvorming door de gemeenteraad voorbereiden- wordt verwacht 
deze processen te kunnen doorzien en te kiezen voor de juiste rol en de 
juiste samenwerkingspartners. Dit kan een flinke uitdaging zijn vanwege 
de hoeveelheid en de complexiteit van de te maken afwegingen.

2.4.2 Ambities en rollen
Op basis van de omgevingsvisie worden omgevingsplannen opgesteld. 
Dat kan zijn voor een bepaald gebied, een bepaald aspect of thema.
Veel gemeenten zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet 
een geheel nieuw omgevingsplan gaan maken. Gemeenten ‘krijgen’ 
immers van de wetgever een omgevingsplan bij inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. De omgevingsplannen die daarna worden gemaakt zijn 
dus in feite herzieningen van het ene omgevingsplan. De herzieningen 
van het omgevingsplan zullen de eerste jaren na inwerkingtreding van 
de Omgevingswet veelal betrekking hebben op een gebied, bijvoorbeeld 
een plaats, een bedrijventerrein, een recreatieterrein of het landelijk 
gebied, dan wel een thema als bijvoorbeeld horeca, detailhandel, water, 
natuur, afval etc.
De in de omgevingsvisie genoemde ambities, rollen en processen worden 
afgestemd op het te herziene deel van het omgevingsplan. Deze stap 
is noodzakelijk om een omgevingsplan te maken dat de mogelijkheden 
van de Omgevingswet benut. Zonder te weten wat de gemeenteraad wil, 
of hoe deze een gebied of aspect ziet, is het lastig een omgevingsplan 
met de juiste keuzes en de juiste regels te maken. Hetzelfde is het geval 
als er niet een duidelijke rol wordt gekozen. Bij elke herziening van het 

omgevingsplan zal de gemeenteraad moeten aangeven vanuit welke 
ambities de herziening plaatsvindt en wat de rol van de gemeenteraad 
is bij het bereiken van die ambities.

VERANDERINGEN
Deze werkstap is veelal nieuw ten opzichte van de huidige werkwijzen. 
In deze fase van het proces van het omgevingsplan moet op een andere 
manier worden gedacht dan bij het traditionele bestemmingsplan. Dit 
betreft zowel de inhoud (inclusief wel of niet regelen van bepaalde 
activiteiten), als de rollen, de ambities en de wijze waarop de gemeenteraad 
het gebied benadert. Omdat de omgevingsvisie relatief abstract is, 
is het nodig aspecten die in het omgevingsplan aan de orde komen, 
te concretiseren. De praktijk leert dat dit niet eenvoudig is. Voor de 
politiek is het vaak lastig gerichte keuzes te maken. De gemeente zal 
het proces voorafgaande aan de besluitvorming met alle betrokkenen 
moeten doorlopen. Ieder met zijn of haar eigen rol. Het speelveld wordt 
opnieuw bepaald. 
Dit mede, omdat er ook nieuwe aspecten in beschouwing kunnen worden 
genomen, zoals gezondheid, duurzaamheid en energie. Een andere 
rol van de overheid en nieuwe thema’s vragen om andere werkwijzen. 

2.4.3 Integrale gebiedsbeschrijving
Nadat bekend is wat de gemeenteraad met een gebied of een thema 
wil, en welke rol hij daarin wil aannemen, kan voor het op te stellen 
omgevingsplan verder op het gebied of thema worden ingezoomd. De 
wensen, gedachten en keuzes van de gemeenteraad worden daarbij omgezet 
in bijvoorbeeld beleidsmatige randvoorwaarden en afwegingskaders voor 
een goede ontwikkeling en een goed beheer, in kwaliteitsbeschrijvingen 
en criteria waaraan activiteiten moeten voldoen om te kunnen worden 
gerealiseerd. In feite worden hiermee de kaders voor het gebied, of het 
thema, bepaald. Het is immers niet de bedoeling van de Omgevingswet 
dat er blanco cheques worden uitgeschreven en dat alles kan en mag. 
De Omgevingswet is gericht op ruimte voor ontwikkeling en een goede 
kwaliteit van de leefomgeving. Dat is alleen mogelijk als er de juiste 
grenzen of kaders worden gesteld en de beleidsmatige afwegingen 
zijn gedaan. De grenzen en kaders zullen deels voortvloeien uit hogere 

regelgeving en deels uit wat de gemeente, in samenwerking met anderen 
wil. De grenzen en kaders kunnen dus per gebied of thema verschillen. De 
Omgevingswet gaat uit van een integrale en gebiedsgerichte werkwijze. 
Dit houdt in dat de grenzen en kaders de resultaten moeten zijn van een 
integrale afweging. De grenzen en kaders bevatten niet een sectorale 
opsomming van de relevante aspecten, maar vormen integraal afgewogen 
elementen. De integrale gebiedsbeschrijving kan ook beschrijven welke 
reikwijdte het omgevingsplan kan bevatten. De verwachting is dat een 
aantal onderwerpen verplicht in het omgevingsplan opgenomen moeten 
worden en dat een aantal facultatief is. In de gebiedsomschrijving kan 
worden aangegeven welke onderwerpen facultatief zijn, evenals de 
redenen en het doel waarom deze worden opgenomen.

VERANDERINGEN
De hiervoor genoemde werkzaamheden komen waarschijnlijk bekend 
voor. Deze kunnen we vergelijken met de werkzaamheden die nu worden 
gedaan voor bijvoorbeeld een nota van uitgangspunten of een programma 
van eisen voor een bestemmingsplan. Nieuw is echter dat de integrale 
gebiedsbeschrijving wordt afgestemd op de ambities, keuzes en rollen 
die de gemeenteraad heeft bepaald. Ook nieuw is dat het om een echte 
integrale afweging gaat en dat er meer onderwerpen in beschouwing 
kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld energie, gezondheid en 
duurzaamheid, dan we met elkaar gewend zijn. Bovendien laat het 
rijk mogelijke activiteiten wat betreft de normering en regelgeving los, 
waarvoor een gemeente nu zelf regels moet gaan stellen, of waarvoor 
gemeenten maatwerkregels kunnen opnemen. Dit voorbeeld gaat zich 
mogelijk voordoen bij de functies die in een binnenstad voorkomen, 
zoals detailhandel en horeca.
Integraal werken is binnen de Omgevingswet meer dan het afvinken 
van sectorale elementen. Het gaat om het maken van integrale keuzes.

De aard van de integrale gebiedsbeschrijving, en het proces waarlangs 
deze tot stand komt, hebben hun invloed op de organisatie en de 
werkwijzen. Binnen en buiten een gemeente zijn immers andere en meer 
mensen bij de werkzaamheden betrokken, dan bij een huidige nota van 
uitgangspunten. Een integrale gebiedsbeschrijving raakt vele disciplines 

binnen een gemeente. Deze zullen alle moeten samenwerken en hun 
inbreng op elkaar moeten afstemmen. 
Het werken met integrale gebiedsbeschrijvingen past in het gedachtegoed 
om de overheid minder sectoraal en meer geografisch te organiseren. 
Voordeel van een gebiedsgerichte benadering is ook dat er beter kan 
worden aangesloten op de maatschappelijke aandachtspunten en de 
maatschappelijke partners die een bijdrage kunnen leveren aan de in 
het gebied aanwezige problematiek.

2.4.4 Regels
Het beleid, de rollen, de ambities, de keuzes en de integrale 
gebiedsbeschrijving komen uiteindelijk samen in de regels van een 
omgevingsplan. In een omgevingsplan kunnen regels worden opgenomen 
voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. 
De Omgevingswet biedt de gemeente een scala aan mogelijke regels. 
Een gemeente kan zelf een pakket samenstellen en de inhoud hiervan 
bepalen. Belangrijke vraag hierbij is op welke wijze een gemeente een 
onderwerp wil regelen: globaal of gedetailleerd, flexibel of star met 
voorwaardelijke of onvoorwaardelijke regels, met objectieve normen of met 
beleidsregels, met of zonder procesregels, met of zonder melding, met of 
zonder delegatie, met of zonder gelijkwaardigheidregels, met of zonder 
maatwerkvoorschriften of maatwerkregels etc. Daarbij komt nog mogelijk 
de vraag welke activiteiten een gemeente omgevingsvergunningsplichtig 
maakt (uitgangspunt is mogelijk dat alle activiteiten die in overeenstemming 
met het omgevingsplan vergunningsvrij zijn) en welke meldingsplichtig. 
Een gemeenteraad heeft dus veel keuzes. Dat is mooi, maar soms ook 
lastig. Het opstellen van de regels vereist keuzes. De basis voor de keuzes 
is te vinden in de omgevingsvisie, de rollen en ambities en de integrale 
gebiedsbeschrijving. In deze documenten staat immers beschreven wat 
welke keuzes de gemeenteraad heeft gemaakt en wat hij wil, hoe dit 
bereikt wordt en welke kaders en grenzen er zijn. De soort en inhoud 
van de regels moet hier logischerwijs uit voorvloeien.

6	 Zie	noot	7.
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VERANDERINGEN
De Omgevingswet biedt vele mogelijkheden om iets te regelen in een 
omgevingsplan. Dat is plezierig, maar vraagt aandacht. Het opstellen van 
de regels van het omgevingsplan wordt –ten opzichte van de praktijk van 
het maken van regels voor bestemmingsplannen– eerst waarschijnlijk 
lastiger. Vanwege de verruimde reikwijdte kunnen meer onderwerpen 
worden geregeld. Bovendien zijn er meer mogelijkheden om onderwerpen 
te regelen en kunnen activiteiten wel of niet omgevingsvergunningsplichtig 
worden gemaakt. De opstellers van de regels zullen zich hiervan bewust 
moeten zijn en op een andere manier moeten denken en werken. Dit geldt 
ook voor de gemeenteraad die deze regels moet vaststellen. Deze moet 
de regels kunnen doorgronden en de inhoudelijke en maatschappelijke 
impact ervan kunnen beoordelen. Zeker bij onderdelen als het loslaten 
in de vorm van minder regels en minder omgevingsvergunningen. 

Hierbij zal de gemeenteraad zich ook, meer dan op heden gebeurt, moeten 
richten op de daadwerkelijke hoofdlijnen van beleid en op de koers die 
de gemeenteraad wil varen om het beleid verwezenlijkt te krijgen. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en het houden van 
de koers liggen dan bij het college van burgemeester en wethouders. Het 
college dient dan ook in het omgevingsplan hiervoor de ruimte krijgen. 
Dit kan door te werken met beleidsregels, maatwerkvoorschriften of met 
een ruime mate van delegatie van de gemeenteraad aan het college van 
burgemeester en wethouders.
Vergeleken met het bestemmingsplan heeft het omgevingsplan een ander 
karakter. Het omgevingsplan zal meer kwalitatieve afwegingskaders en 
doelvoorschriften bevatten dan het bestemmingsplan. Hierdoor krijgt 
het omgevingsplan een meer beleidsmatige inhoud. Dit in tegenstelling 
tot het bestemmingsplan dat onder de Wet ruimtelijke ordening feitelijk 
een technisch juridisch uitvoeringsplan is.

2.4.5 Uitvoering omgevingsplan
Het opstellen en vaststellen van de regels van het omgevingsplan verlopen 
anders dan bij het bestemmingsplan. Dit geldt overigens ook voor de 
uitvoering van de regels. De aard en de reikwijdte van de regels worden 
anders. Deze zullen waarschijnlijk naast het integrale karakter meer gericht 

zijn op het maken van nadere beleidsmatige- of inhoudelijke afwegingen 
en op het geven van ruimte aan initiatieven. Dit vraagt om een andere 
manier van toetsen van initiatieven en activiteiten betreffende de fysieke 
leefomgeving. Het omgevingsplan zal niet altijd direct een antwoord 
geven op de vraag of een initiatief wel of niet kan. Het omgevingsplan 
biedt beleidsruimte die nader, in overleg met initiatiefnemer, kan en moet 
worden ingevuld. De rol van toetser verdwijnt en verandert meer in het 
begeleiden van een initiatief. De toetser wordt regisseur.Het sturen van 
de overheid vindt primair meer plaats door het stellen en het uitvoeren 
van regels. Het gaat in toenemende mate om de communicatie met 
derden. Dat stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van 
ambtenaren. En aan die van bestuurders.

De verwachting is ook dat aanvragen sneller getoetst moeten worden. 
De Omgevingswet gaat uit van een korte en krachtige procedure. Veel 
omgevingsvergunningen zullen binnen acht weken moeten worden 
verleend. Dit vraagt het nodige van de organisatie. Versnellen is een 
belangrijk aandachtspunt. Versnellen past overigens niet altijd even 
goed bij de meer beleidsmatige toets en integraal werken. De ervaring 
leert dat beide laatst genoemde aspecten eerder tot vertragingen dan 
tot versnellingen leiden. De organisatie en de werkwijzen moeten snelle 
procedures mogelijk maken. En natuurlijk moeten de competenties van 
de medewerkers daarop afgestemd zijn. 

Ook toezicht en handhaving verdienen de aandacht. Onder de Omgevingswet, 
via de amvb’s of via het uitgangspunt van het omgevingsplan worden 
naar verwachting meer activiteiten omgevingsvergunningsvrij. Er 
komt een nieuwe scheiding tussen omgevingsvergunningsplichtige 
en omgevingsvergunningsvrije activiteiten. De praktijk zal zich daarop 
moeten instellen. De kans is aanwezig dat initiatiefnemers snel zullen 
aannemen dat een activiteit vergunningsvrij is. Als uit het toezicht 
blijkt dat dit niet het geval is, dan zal er indien er geen legalisatie kan 
plaatsvinden handhavend moeten worden opgetreden. Vergunningsvrij 
betekent niet altijd regelvrij. Voor veel vergunningsvrije activiteiten zullen 
immers algemene regels gelden die zijn opgenomen in bijvoorbeeld het 
omgevingsplan, de provinciale verordening of amvb’s.Van een gemeente 
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wordt ten opzichte van de huidige situatie mogelijk meer actie ‘achteraf’ 
dan ‘vooraf’ verwacht. Ook dit brengt de nodige veranderingen mee. 
Toezichthouders en handhavers zullen, gezien de gewenste andere rollen 
en de andere regels, over andere competenties moeten beschikken dan 
vergunningverleners. In dit kader zullen er ook nieuwe en goede afspraken 
met de Regionale Uitvoeringsdiensten moeten worden gemaakt. 

De verwachting is dat de samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten 
zal intensiveren. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de doelen 
van de Omgevingswet om de ketenpartners (zoals waterschappen, 
brandweer, ggz en Regionale Uitvoeringsdiensten) beter op elkaar af te 
stemmen en te laten samenwerken. De samenwerking met de Regionale 
Uitvoeringsdiensten moet goed worden afgestemd op de doelen die 
een gemeente stelt in het kader van de implementatie en de uitvoering 
van de Omgevingswet. De Regionale Uitvoeringsdiensten dienen er 
rekening mee te houden dat de ambities van gemeenten, zeker in het 
begin van de Omgevingswet, kunnen verschillen. Dit vraagt het nodige 
van deze diensten. De uitdaging ligt er om de deskundigheid die bij de 
Regionale Uitvoeringsdiensten aanwezig is op een zodanige wijze in te 
zetten dat de gemeentelijke doelen worden bereikt. De medewerkers van 
de Regionale Uitvoeringsdiensten zullen bijvoorbeeld op een juiste wijze 
moeten adviseren over de gemeentelijke doelvoorschriften, beleidsregels 
en gemeentelijke normen. Dit vraagt om de nodige vaardigheden.

De veranderingen op het gebied van de vergunningverlening, het toezicht 
en de handhaving moeten ook worden bezien in het licht van de huidige 
ontwikkelingen in de huidige verbetering van deze overheidstaken. Eind 
vorig jaar heeft de Tweede Kamer namelijk de Wet tot wijziging van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, 
toezicht en handhaving) aangenomen7. Op basis van deze wet moeten 
gemeenten onder andere een verordening opstellen waarin het juridische 
kader voor het beoordelen, borgen en verbeteren van de kwaliteit van 
deze taken is geregeld8. Hoewel deze activiteiten vooruitlopen op 
de Omgevingswet is het goed deze te plaatsen in het kader van de 
implementatiewerkzaamheden. Ditzelfde geldt voor het ontwerpwetsvoorstel 
Kwaliteitsborging voor het bouwen9. Dit voorstel regelt onder andere een 

verdergaande aansprakelijkheid van een bouwer indien na de oplevering 
gebreken optreden en de mogelijkheid om bouwplannen niet door de 
overheid te laten toetsen, maar door bijvoorbeeld gecertificeerde bureaus. 
Dit laatste kan de nodige invloed hebben op de taken van een gemeente 
en natuurlijk ook op de werkwijzen en de bezetting.

2.4.6 Tot slot
De introductie van het omgevingsplan brengt dus de nodige veranderingen 
met zich mee. Een aantal is hiervoor benoemd. Verder wordt verwezen 
naar de keuzes die gemaakt kunnen worden in het naar voren schuiven 
van de onderzoeksplichten en het kostenverhaal. Beide zaken hoeven 
niet meer op het moment van het vaststellen van het omgevingsplan 
geregeld te zijn.
De daadwerkelijke toets of een initiatief vanuit de omgevingaspecten wel 
of niet kan, vindt niet meer plaats bij de vaststelling, maar op het moment 
dat er een initiatief wordt ingediend. Op dat moment kunnen eventuele 
onderzoeken plaatsvinden. Dit past in de gedachte van de organische 
planologie. Ten tijde van de vaststelling van het omgevingsplan hoeft 
enkel op basis van de dan aanwezige gegevens een afweging te worden 
gemaakt of het aannemelijk is dat een initiatief doorgang kan vinden.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor het kostenverhaal. Het kostenverhaal 
kan in het omgevingsplan worden geregeld, maar kan ook via een 
omgevingsvergunning plaatsvinden op het moment dat er een initiatief 
is ingediend. Voor een gemeente komen er nieuwe afwegingen bij. In 
dit kader kan ook de delegatie worden genoemd. De Omgevingswet 
geeft de gemeenteraad een ruime bevoegdheid om de vaststelling van 
onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders. Bij het opstellen van een omgevingsplan 
zal een gemeente dus moeten bepalen welke bevoegdheden aan het 
college van burgemeester en wethouders worden overgedragen.

MOGELIJKE VERANDERING ALS GEVOLG VAN OMGEVINGSPLAN 
VOOR GEMEENTEN:

 ● meer integraal werkenmeer afstemming en overleg (intern en 
extern)

 ● meer beleidsmatige afwegingen en bestuurlijke keuzes
 ● meer beleidsmatig adviseren bestuur 
 ● nauwere samenwerking bestuur - ambtelijke apparaat
 ● andere regels in de vorm van maatwerkregels, 

maatwerkvoorschriften, gelijkwaardigheidsbepalingen en 
beleidsregels

 ● meer omgevingsvergunningsvrij
 ● meer werken met meldingen
 ● meer delegatie
 ● minder controle vooraf
 ● meer toezicht en handhaving
 ● minder toetsing, meer begeleiding van initiatieven
 ● van nee mits, naar ja tenzij bij beoordelen initiatieven
 ● niet de norm staat meer centraal, maar het beleidsdoel
 ● andere rol en positie in maatschappelijk krachtenveld
 ● meer overleg, meer extern-gericht, meer participatie

7	 Zie	zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-521.html
8	 Zie	vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150707_ledenbrief_modelverordening-kwaliteit-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving.pdf
9	 Zie	www.internetconsultatie.nl/wetkwaliteitsborgingvoorhetbouwen
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3.	Wat	te	doen?
3.1. ALGEMEEN 
In de vorige hoofdstukken is in het kort beschreven wat de mogelijke 
veranderingen voor de gemeenten als gevolg van de Omgevingswet 
kunnen zijn. Aan de hand van het omgevingsplan zijn enkele veranderingen 
nader belicht. Het is natuurlijk goed om de veranderingen te weten, maar 
nog beter is hoe deze veranderingen kunnen worden bereikt. Daar gaat 
het immers om. 
Dit hoofdstuk geeft handvatten voor het kunnen doorvoeren van de te 
verwachten veranderingen. De handvatten hebben betrekking op zowel 
de organisatie als op de inhoud.

3.2. WIE EN WAT?
In het voorwoord is al aangegeven dat het veranderen de gehele gemeente 
betreft: bestuurders en ambtenaren. Iedereen die binnen de gemeente 
raakvlakken heeft met de fysieke leefomgeving draagt een steentje bij.

In de schema’s in dit hoofdstuk zijn de betrokkenen bestuursorganen 
en ambtelijke functionarissen van een gemeente op een rijtje gezet en is 
aangegeven wat van hen in het kader van een optimale implementatie en 
uitvoering van de Omgevingswet wordt verwacht. Het is belangrijk dat 
betrokkenen op een goede wijze invulling geven aan de taken en aan 
de hen toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Alleen 
dan kan worden gekomen tot een adequate implementatie en uitvoering 
van de Omgevingswet. 
Alle in het schema genoemde betrokkenen en acties beïnvloeden elkaar. 
De taken moeten goed op elkaar worden afgestemd. Daarbij komt dat 
handelingen en uitingen van de bestuursorganen de ambtelijke organisatie 
beïnvloeden en andersom. Een goede implementatie van de Omgevingswet 
vraagt om een goede samenwerking en afstemming tussen bestuur en 
ambtelijk apparaat. De kracht van de implementatie –en dus uiteindelijk 
het bereiken van de doelen van de Omgevingswet– wordt voor een 
groot gedeelte bepaald door deze samenwerking. De wisselwerking met 
maatschappij speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. 

3.3 PROJECTLEIDING
Het is van wezenlijk belang dat binnen een gemeente één of meer personen 
verantwoordelijk zijn voor een goede implementatie van de Omgevingswet. 
Het verdient dan ook aanbeveling om één of meer personen als zodanig 
aan te wijzen. De voorkeur gaat hierbij uit naar een bestuurder én een 
ambtelijke medewerker. Deze personen dienen er gezamenlijk op toe te 
zien dat de implementatietaken tijdig en juist worden uitgevoerd. Tevens 
moeten zij de redenen voor mogelijke vertragingen analyseren en bijsturen 
indien dat nodig is. Zij geven leiding aan het implementatietraject. Zij zijn 
projectleider, procesmanager, projectcoördinator, of hoe deze functie 
ook mag worden genoemd. 
Voor een goede uitvoering van hun taken moeten de betrokken personen 
over voldoende mandaat beschikken en de ruimte krijgen van het 
bestuur en het ambtelijk management. Belangrijk aspect is dat zij de 
activiteiten leuk vinden en dit ook uitstralen. Zij zijn de ambassadeurs 
van de Omgevingswet! Zowel intern, als extern.
De projectleiders kunnen worden ondersteund door een projectgroep of 
werkgroep. Het is gewenst om alle betrokken disciplines in een dergelijke 

GEMEENTERAAD

 ✓ Bepalen ambities gemeente invoering en uitvoering 
Omgevingswet

 ✓ Uitzetten koers om ambities te bereiken
 ✓ Uitdragen van de ambities en de koers
 ✓ Monitoren voortgang ambities en koers
 ✓ Vaststellen plan van aanpak implementatie Omgevingswet
 ✓ Experimenteren met gedachtegoed Omgevingswet
 ✓ Reserveren en beschikbaar stellen budget voor implementatie
 ✓ Aangaan overeenkomsten of convenanten met 
samenwerkingspartners in de bestuurlijke keten of de regio 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 ✓ College van burgemeester en wethouders
 ✓ Voorbereiden ambities en koers Omgevingswet
 ✓ Uitdragen ambities en koers
 ✓ Uitvoeren besluiten gemeenteraad ten aanzien van ambities en 
koers

 ✓ Gemeenteraad informeren over ontwikkelingen Omgevingswet
 ✓ Vaststellen plan van aanpak en dit voorleggen aan de 
gemeenteraad

 ✓ Vaststellen ambtelijke organisatie en werkwijzen 
 ✓ Monitoren veranderingen ambtelijke organisatie, werkwijzen en 
competenties

 ✓ Experimenteren met gedachtegoed Omgevingswet 

 ✓ Adviseren college van benw over de gevolgen van de 
Omgevingswet en de wijze waarop hiermee binnen en buiten 
de directie of dienst kan worden omgegaan

 ✓ Leveren bijdragen aan strategiedocumenten als ambities en 
koers

 ✓ Opstellen en accorderen plan van aanpak
 ✓ Accorderen experimenten Omgevingswet
 ✓ Adviseren nieuwe werkwijzen en organisatie directie of dienst
 ✓ Vaststellen vereiste competenties medewerkers
 ✓ Aansturen van veranderingen in organisatie en werkwijzen 
binnen directie of dienst

 ✓ Aansturen van Afdelingshoofden 
 ✓ Coachen afdelingshoofden
 ✓ Uitdragen koers en ambities gemeente 

AFDELINGSHOOFD 

 ✓ In beeld brengen gevolgen Omgevingswet voor afdeling 
(bijvoorbeeld in de vorm van een impactanalyse)

 ✓ Adviseren van de directeur over de gevolgen van de Ow en de 
wijze hoe hiermee kan worden omgegaan

 ✓ Opstellen Plan van Aanpak
 ✓ Leveren van bijdrage aan strategiedocumenten als ambities en 
koers

 ✓ Adviseren nieuwe werkwijzen en organisatie afdeling
 ✓ Adviseren over vereiste competenties medewerkers
 ✓ Aansturen van veranderingen in organisatie en werkwijzen 
binnen afdeling

 ✓ Aansturen en coachen van (beleids)medewerkers
 ✓ Uitdragen koers en ambities gemeente
 ✓ Aanwijzen van ambassadeurs van de Omgevingswet
 ✓ In beeld brengen mogelijke experimenten Omgevingswet
 ✓ Laten inspireren door voorbeelden van elders 

(BELEIDS)MEDEWERKER

 ✓ In beeld brengen gevolgen Omgevingswet voor eigen werk
 ✓ Adviseren van het Afdelingshoofd over de gevolgen van de 
Omgevingswet en de wijze hoe hiermee kan worden omgegaan

 ✓ Leveren van bijdrage aan strategiedocumenten als ambities en 
koers

 ✓ Bijhouden ontwikkelingen Omgevingswet en afdelingshoofd 
hierover informeren

 ✓ Opbouwen kennis
 ✓ Overleggen met collega’s over implementatie en uitvoering 
Omgevingswet

 ✓ Aandragen mogelijke experimenten Omgevingswet
 ✓ Laten inspireren door voorbeelden van elders
 ✓ Uitvoeren veranderde werkwijzen 

GEMEENTESECRETARIS EN DIRECTEUREN DIRECTIE OF DIENST

 ✓ College van burgemeester en wethouders
 ✓ In beeld brengen gevolgen Omgevingswet voor directie of 
dienst (in de vorm van bijvoorbeeld een impactanalyse) 
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groep zitting te laten nemen. De leden van de werkgroep of projectgroep 
moeten in staat zijn om de activiteiten en de resultaten van de groep 
terug te koppelen naar hun eigen organisatieonderdeel en de resultaten 
daarvan te bespreken in werk-, dan wel projectgroep.

3.3.1. VISIE IMPLEMENTATIE
Met het oog op de verschillende rollen en belangen is het van belang 
dat door de gemeenteraad op strategisch niveau een heldere visie wordt 
geformuleerd. Wat wil de gemeente met de Omgevingswet en welke 
ambities worden gesteld? Met een heldere visie kan in de organisatie 
op tactisch en operationeel niveau invulling worden gegeven aan het 
realiseren van de visie. Als deze visie er niet is, dan is de kans groot dat 
er onduidelijkheden ontstaan en dat de doelen van de Omgevingswet 
niet worden gehaald. 

De beantwoording van de in het kader geplaatste vragen leidt vaak al tot 
ambities, een duidelijke visie en tot een koers. Het is mooi als de visie 

gekoppeld wordt aan een duidelijk, concreet en helder motto. De kracht 
van een motto zit in de herkenbaarheid en de visie die daarachter zit. Een 
paar treffende woorden zeggen vaak meer dan uitgebreide beschrijvingen.
De visie kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht. 
Voorkomen moet worden dat dit een (te) lang proces wordt waardoor de 
implementatie van de Omgevingswet stagneert. Het opstellen van een 
visie mag niet belemmerend werken. De inschatting is dat met een kort 
en krachtig proces bestaande uit interviews, gesprekken, workshops, 
discussiebijeenkomsten en andere creatieve overlegstructuren een heel 
eind wordt gekomen. Op een gegeven moment in het proces moeten 
er politieke en bestuurlijke besluiten worden genomen. Het opstellen 
van een visie behelst het maken van keuzes. Deze moeten door de 
gemeenteraad worden gemaakt.
Een visie is overigens niet statisch. Een visie kan tijdens het implementatietraject 
worden aangepast. Wellicht moet het zelfs worden aangepast als er zich 
nieuwe ontwikkelingen voordoen of het gewenst is andere bestuurlijke, 
politieke of maatschappelijke keuzes te maken.

3.4. VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES
Het beschikken over de juiste vaardigheden en competenties is één 
van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol veranderen. Zeker 
als het om veranderingen gaat zoals de Omgevingswet die meebrengt. 
Deze hebben immers veel te maken met houding, cultuur en gedrag. 

Het werken aan en het toepassen van de juiste vaardigheden en competenties 
beïnvloeden de werkwijzen direct. Ingewikkelde organisatiewijzigingen zijn 
als gevolg van de Omgevingswet waarschijnlijk niet meteen nodig. Het 
beschikken en toepassen van de juiste vaardigheden, in combinatie met 
de daarvoor vereist competenties, van het bestuur, het management en de 
medewerkers zullen de organisatie geleidelijk van binnen uit veranderen. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat er een gezamenlijk gedragen visie is.

In het onderstaande schema zijn als voorbeeld per betrokken partij enkele 
vereiste vaardigheden10 benoemd. Deze vaardigheden zijn gekoppeld 
aan de meest toepasbare competenties. 

IN HET KADER VAN HET OPSTELLEN VAN EEN VISIE VOOR DE 
IMPLEMENTATIE VAN DE OMGEVINGSWET KUNNEN BIJVOORBEELD 
DE VOLGENDE VRAGEN WORDEN GESTELD:

 ● Welke ontwikkelingen ziet u in de samenleving rond de 
Omgevingswet?

 ● Wat raakt u zodanig dat u in het kader van de Omgevingswet 
in beweging wilt komen?

 ● Welke rollen wilt u als gemeente aannemen?
 ● Wat wil u oplossen voor uw ‘klanten’?
 ● Welke dienstverlening streeft u na?
 ● Welke ruimte voor participatie van derden ziet u?
 ● Welke doelen van de Omgevingswet wilt u bereiken?
 ● Hoe wilt u deze doelen bereiken?
 ● Welke instrumenten wil u inzetten?
 ● Wat voor regels wil u stellen?Hoe wordt gemeten of de doelen 

zijn bereikt?

GEMEENTERAAD

Vaardigheden 

 ✓ het formuleren van een visie op de implementatie van de 
Omgevingswet die aansluit bij behoeften/vragen van de 
samenleving

 ✓ het benutten van de lokale afwegingsruimte die de 
Omgevingswet biedt

 ✓ het inzetten van de instrumenten van de Omgevingswet vanuit 
het gedachtegoed van deze wet 

Competenties

 ✓ Visie
 ✓ Omgevingsbewustzijn
 ✓ Besluitvaardigheid 

 ✓ DelegerenNetwerken
 ✓ Resultaatgerichtheid

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Vaardigheden 

 ✓ het kunnen uitvoeren van de visie van de gemeenteraad op de 
implementatie van de Omgevingswet

 ✓ het in staat zijn te sturen op de integraliteit van vraagstukken in 
het fysieke domein binnen 

 ✓ het beschikken over voldoende kennis en inzicht in wat de 
invoering van de Omgevingswet betekent voor inwoners, 
belanghebbenden en de gemeente 

Competenties

 ✓ Visie
 ✓ Leidinggeven 
 ✓ Besluitvaardigheid.
 ✓ Mondelinge en schriftelijke 
 

 communicatie
 ✓ Sensiviteit.
 ✓ Netwerken
 ✓ Resultaatgerichtheid.

GEMEENTESECRETARIS EN DIRECTEUREN DIENST OF DIRECTIE(MANAGEMENT)

Vaardigheden 

 ✓ het kunnen uitvoeren van de visie van de gemeenteraad op de 
implementatie van de Omgevingswet

 ✓ het kunnen uitoeren van het Plan van Aanpak voor de 
implementatie

 ✓ het in staat zijn sturing te geven aan de veranderingen binnen 
de organisatie

 ✓ het in staat zijn ruimte te bieden aan nieuwe werkwijzen
 ✓ het in staat zijn medewerkers te stimuleren in het zoeken naar 
nieuwe oplossingen

 ✓ het beschikken over voldoende kennis en inzicht in wat de 
invoering van de Omgevingswet betekent voor inwoners, 
belanghebbenden en de gemeente 

Competenties

 ✓ Leiderschap
 ✓ Ondernemerschap
 ✓ Marktgerichtheid
 ✓ Onderhandelen
 ✓ Overtuigingskracht 

 ✓ Coachen
 ✓ Delegeren
 ✓ Initiatief
 ✓ Besluitvaardig
 ✓ Plannen en organiseren

(BELEIDS)MEDEWERKER

Vaardigheden 

 ✓ het beschikken over voldoende kennis en inzicht in wat de 
invoering van de Omgevingswet betekent voor inwoners, 
belanghebbenden en de gemeente

 ✓ het op een beleidsmatige en doelgerichte wijze adviseren van 
het bestuur

 ✓ het handelen vanuit de behoefte van de samenleving en de 
door het bestuur geformuleerde doelen

 ✓ het werken vanuit variëteit en diversiteit in plaats van regels

10	 Bij	het	benoemen	van	de	vaardigheden	is	gebruik	gemaakt	van	het	VNG-publicatie	‘Ruimte	voor	verandering,	propositie	invoering	Omgevingswet	
	 voor	gemeenten,	maart	2015’
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In het bovenstaande schema zijn diverse vaardigheden en competenties 
benoemd. Deze zullen wel of niet bij betrokkenen aanwezig zijn. De 
praktijk laat waarschijnlijk zien dat een groot aantal vaardigheden nog 
ontwikkeld moeten worden. De aanwezige situatie is nagenoeg nooit 
optimaal. Ditzelfde geldt voor de competenties.

Het ontwikkelen hiervan is niet complex. Hiervoor hoeft niet te worden 
teruggedeinsd. Vaardigheden en competenties zijn vaak latent al bij 
mensen aanwezig. Het enige is dat ze om aandacht vragen. Instrumenten 
als opleiding, workshop, training, begeleiding, reflectie en intervisie leiden 
al snel tot resultaat. Met kleine acties kan een grote stap voorwaarts 
worden gemaakt. 

Het is gewenst de vaardigheden en competenties te ontwikkelen in 
samenhang met de inhoud. De ontwikkeling moet zijn afgestemd op de 
inhoudelijke aspecten van de Omgevingswet. Dit kan bijvoorbeeld aan de 
hand van het Incosa-model11. Incosa staat voor Inhoud, Competenties 
en Samenhang. 

3.5. LEIDERSCHAP
Het gemeentelijk management heeft een belangrijke rol bij het doorvoeren 
van de veranderingen. Dit vraagt de nodige inspanning van hen. De 
opgave is niet simpel. Een goede implementatie van de Omgevingswet 
is met het oog op de houding, cultuur, werkwijzen en het gedrag voor 
een groot gedeelte een managementvraag. Van het management wordt 
leiderschap gevraagd. 

Een goed leiderschap leidt tot de gewenste veranderingen. De ervaring leert 
dat het leiderschap hierbij is geholpen door de verantwoordelijkheden op 
een laag niveau in de organisatie te leggen. Hierdoor kan snel en gericht 
worden bijgestuurd als binnen het implementatietraject zaken anders 
lopen dan verwacht. Sturen op verantwoordelijkheden door de managers 
is een wezenlijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van de 
Omgevingswet. Sturen op verantwoordelijkheden gaat echter niet vanzelf. 
Medewerkers moeten goed geëquipeerd zijn om hun taken uit te voeren. 
Dus over de juiste kennis en competenties te beschikken. Daarvoor is het 
nodig dat zij bij de uitvoering van hun taak en in hun veranderproces op een 
stimulerende wijze gecoacht worden. Ook dat is een taak van het leiderschap.

Een ander aspect van het leiderschap is dat de visie, de koers en de 
ambities overtuigend worden uitgedragen. Een visie verbindt, inspireert 
en levert een bijdrage aan het bereiken van de veranderdoelen. Het 
management moet eensgezind en volledig gecommitteerd en betrokken 
zijn. Zij moeten persoonlijk en zichtbaar overtuigd zijn van het nut en de 
noodzaak van veranderingen. Verdeeldheid of twijfel doet afbreuk aan 
het bereiken van resultaat.  

3.6. ORGANISATIE
De gevolgen van de implementatie van de Omgevingswet voor de 
gemeentelijke organisatie worden voor een groot deel bepaald door 
het verschil tussen de huidige organisatie en de door de gemeenteraad 
uitgesproken ambities in het kader van de Omgevingswet. Belangrijke 
vragen zijn of de huidige organisatie de nieuwe instrumenten kan uitvoeren 
en of de huidige organisatie de ambities kan bereiken. Deze vragen zijn 
in het algemeen niet eenvoudig te beantwoorden. Bij de beantwoording 
spelen vele aspecten een rol, zoals de omvang van de organisatie, de 

samenstelling van afdelingen of teams, de wijze van management, de 
werkprocessen, het kennis- en competentieniveau, de cultuur en de 
opgaven waarvoor de gemeente staat.
Het wijzigen van de organisatie is bij de implementatie van de 
Omgevingswet niet een doel op zich. De wijzigingen vloeien voort uit 
de door de gemeenteraad geformuleerde ambities en de wijze waarop 
deze het beste kunnen worden gerealiseerd. De organisatie volgt en 
speelt in op de implementatie van de Omgevingswet. 

Een directe wijziging van de organisatie is vaak eerst niet nodig. Binnen 
een gemeentelijke organisatie zijn al veel hulpbronnen aanwezig zijn 
voor eventuele veranderingen als gevolg van de nieuwe wet. Hierbij 
kan onder andere worden gedacht aan de inrichting van het functiehuis, 
functiebeschrijvingen, functioneren en beoordelen, werken aan cultuur 
en competenties en aan het inrichten van processen en procedures. 
Als deze hulpbronnen onvoldoende ingezet kunnen worden, of in het 
geval dat de organisatie de realisatie van de doelstellingen belemmert, 
is het zaak om naar de formele organisatie te kijken. In het licht van de 
Omgevingswet kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan het samenvoegen 
van teams en afdelingen, het inrichten van nieuwe afdelingen of teams 
die zich integraal bezighouden met de fysieke leefomgeving of de wijze 
van advisering van het college van burgemeester en wethouders. Bij dit 
laatste kan worden gedacht aan het niet meer uitbrengen van adviezen via 
de lijnorganisatie, maar via beleidsteams die aan een portefeuillehouder 
zijn gekoppeld.

Het is dan ook waarschijnlijk niet nodig om als gevolg van de Omgevingswet 
direct over te gaan tot het doorvoeren van organisatieveranderingen. 
Met het op een goede manier uitvoeren van de in het schema genoemde 
acties, het zorg dragen voor de juiste competenties, een goed leiderschap 
en het inzetten van bestaande hulpbronnen kan een belangrijke eerste 
slag worden geslagen. Zeker op dit moment nu de uitvoeringsamvb’s 
nog niet definitief zijn en het nog niet bekend is hoe de invoeringswetten 
en –besluiten er komen uit te zien. De organisatie komt bij het uitvoeren 
van de acties vanzelf in beeld. 

 ✓ het in staat zijn om een goede dialoog te voeren met 
initiatiefnemers 

Competenties

 ✓ Probleemanalyse
 ✓ Oordeelsvorming
 ✓ Omgevingsbewustzijn
 ✓ Initiatief
 ✓ Creativiteit 

 ✓ Sensitiviteit
 ✓ Samenwerken
 ✓ Resultaatgerichtheid
 ✓ Leervermogen

IN HET KADER VAN DE ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN EN 
COMPETENTIES KUNNEN DE VOLGENDE VRAGEN WORDEN GESTELD:

 ● welke vaardigheden en competenties zijn momenteel binnen 
de organisatie aanwezig?

 ● welke competenties zijn nodig om invulling te geven aan de 
visie c.q. de koers?

 ● hoe verhouden de bestaande vaardigheden en competenties 
binnen de organisatie zich tot de gewenste competenties 
(competentiescan)?

 ● wat gaat u doen om de gewenste vaardigheden en 
competenties te ontwikkelen?

 ● wanneer wilt u resultaten behalen?
 ● hoe meet u die resultaten?
 ● wie neemt welke rol op zich in het kader van de 

competentieontwikkeling?
 ● hoe zorgt u ervoor dat de competentieontwikkeling leuk blijft?
 ● hoe betrekt u de bestuurders bij de ontwikkeling van 

vaardigheden en competenties? IN HET KADER VAN HET GEWENSTE LEIDERSCHAP KUNNEN DE 
VOLGENDE VRAGEN WORDEN GESTELD:

 ● welke rol ziet u voor het management in het 
implementatietraject?

 ● welke managers zijn betrokken bij de implementatie?
 ● welke managers zijn primair verantwoordelijk voor de 

implementatie?wat wordt van de managers verwacht?
 ● welke bestuurders en medewerkers worden bij de 

implementatie betrokken?
 ● op welke wijze wordt er leiding gegeven aan het 

implementatietraject?
 ● hoe wordt er gewaarborgd dat het implementatieproject 

succesvol verloopt?
 ● welke managementtools worden ingezet?
 ● hoe worden de effecten van de inzet van de managers 

gemeten?

11 Zie	www.incosa.com
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Het verdient aanbeveling om bij de implementatie van de Omgevingswet 
te werken aan een lerende organisatie, dat wil zeggen een organisatie 
die stuurt op de continue ontwikkeling en groei van de medewerkers. 
De praktijksituatie na de invoering van de Omgevingswet is immers niet 
geheel duidelijk en is ook niet voorspelbaar. Dat betekent dat het gewenst 
is om in te zetten op flexibel en wendbaar personeel. Lerende organisaties 
zorgen ervoor dat medewerkers meegaan met ontwikkelingen. Zowel 
binnen als buiten de organisatie.

3.7. BELANGEN BURGERS EN MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN
De Nationale Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin 
belangen van burgers zijn meegenomen bij de stelselwijzigingen in de 
zorg12. De conclusie is dat de belangen van de burgers niet goed tot 
hun recht zijn gekomen en dat de overheid op diverse punten tekort is 
geschoten. Beslissingen waren niet goed voorbereid en de samenwerking 
met de ketenpartners was onvoldoende vorm en inhoud gegeven. Ook 
was de informatieverstrekking richting de burger onvoldoende en bood 
de overheid te weinig een luisterend oor. De Nationale Ombudsman 
pleit ervoor dat bij toekomstige transities het belang van de burger een 
prominente plaats heeft en houdt tijdens de voorbereiding en invoering 
daarvan.
De Omgevingswet is ook een stelselwijziging. Het is dan ook goed acht te 
slaan op de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Dit geldt voor 
zowel het rijk, de provincies als de gemeenten. Elk voor hun rollen, taken en 
bevoegdheden zullen zij burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 
groeperingen moeten meenemen in het proces. Bij gemeenten kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan het informeren en communiceren over 
een andere inhoud van het omgevingsplan, de eventueel veranderende 
rol van de gemeente, wat van initiatiefnemers wordt verwacht, welke 
processen doorlopen moeten worden om iets te kunnen realiseren en op 
welke wijze derden worden geïnformeerd over en betrokken bij ruimtelijke 
en functionele ontwikkelingen. Deze aspecten kunnen worden meegenomen 
in het implementatietraject van de Omgevingswet. Belangrijke vraag bij 
elke implementatiestap is in hoeverre de activiteiten intern of extern gericht 
zijn. Duidelijk is in ieder geval wel dat de burger en de maatschappelijke 
groeperingen een rol spelen in het implementatietraject.

Participatie speelt sowieso een belangrijke rol bij de Omgevingswet. 
De wetgever verwacht dat overheden in toenemende mate vorm en 
inhoud geven aan participatie bij het opstellen en vaststellen van 
omgevingsvisies en omgevingsplannen en het nemen van besluiten als 
bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Overheden dienen hierover ook 
verantwoording af te leggen bij het inzetten van de instrumenten. Bij het 
bepalen van de mate van participatie kan aansluiting worden gezocht 
bij de participatieladder13.

3.8 DIGITALISERING
Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige 
uitvoering van de Omgevingswet. Het stelt initiatiefnemers in staat 
om snel te beschikken over de juiste informatie over de kwaliteit van 
de leefomgeving en over de regels die daar gelden. Hierdoor kunnen 
onderzoekslasten worden verlaagd. De digitalisering stelt burgers, 
bedrijven en overheden in staat om eenvoudiger informatie met elkaar 
uit te wisselen en biedt kansen om besluitvorming en procedures te 
versnellen en te verbeteren. De Omgevingswet schenkt veel aandacht 
aan verbeterde digitalisering14. En aan een verbetering van de digitalie 
informatie aan de hand van de drie B’s: betrouwbaar, beschikbaar en 
bestendig.

De digitalisering krijgt vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 
In dit stelsel, eerder Laan van de Leefomgeving genoemd, wordt alle 
voor de uitvoering van de Omgevingswet benodigde informatie bijeen 
gebracht. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat deze informatie snel 
en eenvoudig kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld het opstellen of het 
uitvoeren van een omgevingsplan. 
Ander punt van de digitalisering is de ontwikkeling van nieuwe standaarden 
voor het maken, het raadplegen en het beschikbaar stellen van de 
instrumenten van de Omgevingswet. Er wordt nu nog gewerkt met de 
ruimtelijke ordeningsstandaarden. Deze moeten worden vervangen 
door nieuwe standaarden die zijn afgestemd op de instrumenten van 
de Omgevingswet. 
Tenslotte kan de vervanging van www.ruimtelijkeplannen.nl door een nieuw 
digitaal loket voor het verkrijgen van informatie over de instrumenten 

van de Omgevingswet worden genoemd. Het is ook de bedoeling dat 
de site www.omgevingsloket.nl (OLO) op gaat in de opvolger van www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ditzelfde geldt voor de site www.aimonline.nl. 

Het Digitale Stelsel Omgevingsrecht ziet derhalve op:
 ● het kennis kunnen nemen van instrumenten van de 

Omgevingswet, inclusief omgevingsvergunningen
 ● het informeren van initiatiefnemers en belanghebbenden over de 

voortgang en de status van een aanvraag of een besluit
 ● het geven van informatie door initiatiefnemers en 

belanghebbenden over bijvoorbeeld aanvragen, meldingen, 
bezwaren en beroepen

 ● het ondersteunen van bevoegde gezagen bij het nemen van 
besluiten door het verstrekken van historische gegevens en 
onderzoeken.

In 2018 moeten de eerste onderdelen van het Digitale Stelsel Omgevingswet 
zijn gerealiseerd. Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet moeten de 
instrumenten digitaal gemaakt kunnen worden, digitaal beschikbaar worden 
gesteld en digitaal raadpleegbaar zijn. Tevens moeten ruimtelijkeplannen.
nl, het bestaande omgevingsloket en de Activiteitenbesluit Internet 
Module geïntegreerd zijn in één nieuw Omgevingsloket.

Op het gebied van de digitalisering gaat dus het nodige veranderen. Het 
is van belang dat gemeenten deze ontwikkelingen volgen, omdat het 
nodig kan zijn nieuwe applicaties te gebruiken en nieuwe werkwijzen te 
introduceren die zijn afgestemd op digitaal werken. Geo-data speelt onder 
de Omgevingswet in elke fase van een initiatief of een activiteit een grote 
rol. Voorbeelden hiervan zijn al aanwezig15. Geo-data ondersteunt en 
helpt. De kennis, vaardigheden en processen moeten dan wel aanwezig 
zijn om deze data daadwerkelijk te kunnen gebruiken.
De digitalisering zal ook worden ingezet bij het inschakelen van adviseurs. 
Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van producten en diensten 
op het gebied van het omgevingsrecht gaat straks niet meer analoog, 
maar digitaal16.

3.9 ZAAKGERICHT WERKEN
In het verlengde van de digitalisering speelt ook het onderwerp zaakgericht17 
werken een rol. Zaakgericht werken gaat ervan uit dat alle informatie over 
de behandeling van een zaak (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) 
aan die zaak gekoppeld is en voor alle betrokkenen, intern en extern) 
toegankelijk is. Dit zorgt voor transparantie en prettig samenwerken. 
Door zaakgericht te werken worden de kwaliteit en de doorlooptijd van 
processen beter bewaakt. Zaakgericht werken gaat uit van standaardisatie 
van processen en de bijbehorende informatie. Zaakgericht werken is te 
realiseren via passende ict-voorzieningen. Het is gewenst deze af te 
stemmen op de komende activiteiten in het kader van de implementatie 
van de Omgevingswet en de keuzes die gemaakt worden in het kader 
van de digitalisering en het werken met geo-informatie.

12	 Zie	www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/pgb-	
	 trekkingsrecht-en-de-nietlerende-overheid
13 De	participatieladder	kent	diverse	treden:	informeren,	
	 raadplegen,	adviseren,	co-produceren	en	meebeslissen.	Een	
	 gemeente	kan	kiezen	welke	trede	ze	wil	inzetten	en	op	welke	
	 wijze	daaraan	invulling	kan	worden	gegeven.
14 Zie voor meer informatie over de digitalisering de site van 
	 Geonovum:	www.geonovum.nl
15	 Zie	de	publicatie	Wegwijs	in	het	Digitale	Stelsel	Omgevingswet		
	 van	de	Werkplaats	Omgevingswet,	te	vinden	op	
	 www.werkplaatsomgevingswet.nl
16	 Zie	bijvoorbeeld	www.brynk.nl
17	 Zie	www.kinggemeenten.nl/secties/zaakgericht-werken/zaak-
	 en-procesgericht-werken-het-kort
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4.	Succesvolle	implementatie
4.1 ALGEMEEN
In het vorige hoofdstuk zijn diverse aspecten voor een succesvolle 
implementatie van de Omgevingswet benoemd. Ook zijn de mogelijke 
veranderingen aangegeven.
De ervaring leert dat het tijd kost om deze veranderingen door te voeren. 
Veel betrokkenen zijn van nature geneigd om vast te houden aan de 
vertrouwde werkwijzen. Het bereiken van hetgeen in de visie van de 
implementatie van de Omgevingswet is aangegeven kost veel energie 
en tijd van bestuurders, het management en de ambtelijke medewerkers. 
Ieder op zijn of haar niveau. 
In dit hoofdstuk worden nog enkele aspecten en principes benoemd die 
een bijdrage leveren aan een succesvolle implementatie.

4.2 SCHEMA SUCCESVOLLE VERANDERINGEN
Bij succesvolle veranderingen spelen meerdere aspecten een rol. In de 
voorafgaande hoofdstukken zijn er al diverse benoemd. Het onderstaande 
eenvoudige schema geeft een aantal aspecten weer waarmee rekening 
moet worden gehouden bij veranderingen en wat de gevolgen zijn als 
dit niet wordt gedaan. Dit schema kan goed worden toegepast bij de 
implementatie van de Omgevingswet. 
Voor een succesvolle verandering moet er aandacht zijn voor alle aspecten. 
Als er één ontbreekt gaat het mis. In plaats van een verandering ontstaat 
er dan bijvoorbeeld verwarring, weerstand of chaos. Dit moet worden 
voorkomen. In deze publicatie zijn de diverse aspecten ook besproken. 
Alleen is er geen expliciet aandacht gevraagd voor de financiën. In de 
acties staat echter wel benoemd dat de gemeenteraad budget beschikbaar 
moet stellen. Zonder voldoende middelen zal de implementatie niet goed 
van de grond komen. 

4.3 TIPS SUCCESVOLLE VERANDERINGEN
Naast de hiervoor genoemde aspecten, kan ook een aantal algemene 
bedrijfsmatige principes van succesvolle veranderingen in de vorm van 
tips worden benoemd. Dit zijn: 

 ● zoek naar praktische en eenvoudige oplossingen. Deze leveren 
vaak al een grote winst op. Met kleine stapjes kom je een eind.

 ● bepaal een heldere koers c.q. visie zonder deze als vast gegeven 
te zien. Door de grote externe invloeden (dynamiek van de 
fysieke leefomgeving en de maatschappij) kan de koers immers 
veranderen. Plannen, visies etc. hebben een steeds kortere 
houdbaarheidsdatum. Wendbaarheid is een belangrijk begrip. 
Behoud wendbaarheid. Dit maakt je flexibel. Zie elk plan als een 
betaversie dat al doende verbeterd wordt. De wijsheid zit in het 
doen! Pluk de kansen! 

 ● innoveer via daadwerkelijke acties. Innovaties moeten niet 
verzanden in analyses, studies of werkgroepen en commissies. 
Innoveren, verbeteren en veranderen is doen.

 ● bedenk niet alles zelf. Elders zijn vaak goede voorbeelden die 
kunnen worden gebruikt. Het is niet nodig steeds zelf het wiel uit 
te vinden18.

 ● durf het bestaande los te laten en zet eens de bril van de burger 
op.

 ● wees transparant bij het opstellen en het uitvoeren van acties.
 ● draag de ambities van de implementatie uit en stimuleer gedrag 

dat een bijdrage levert aan het bereiken van deze ambities. Wees 
positief. Laat medewerkers zelf ontdekken dat de Omgevingswet 
en de implementatie hiervan leuk is. Veranderingen als gevolg van 
‘moeten’ zijn minder succesvol dan veranderingen op basis van 
‘willen’.

 ● betrek de leidinggevenden en het bestuur bij veranderacties. Zorg 
voor draagvlak binnen de organisatie en bij het bestuur.

 ● streef naar continue verbeteringen op alle niveaus van de 

Visie Belang Plan Middelen Competenties Verandering

Belang Plan Middelen Competenties Verwarring

Visie Plan Middelen Competenties Weerstand

Visie Belang Middelen Competenties Chaos

Visie Belang Plan Competenties Frustratie

Visie Belang Plan Middelen Angst

18 Zie www.houdheteenvoudig.nl
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organisatie, waarbij inhoudelijke onderwerpen steeds in 
samenhang met de benodigde competenties worden bekeken. 
Kennis en competenties gezamenlijk bepalen het succes van 
veranderingen.

 ● houd plezier in het implementatietraject. Het werken in een 
plezierige situatie levert veel meer op dan in een omgeving waarin 
geen plezier aanwezig is.

4.4. 0-METING.
Om in een proces veranderingen te kunnen meten of monitoren, is het 
raadzaam om over een 0-meting te beschikken. Deze 0-meting is een 
beschrijving van de bestaande organisatie, werkwijzen en competenties, 
alsmede een kwalitatieve of kwantitatieve waardering hiervan. De 0-meting 
kan betrekking hebben op de gemeente intern, maar ook op de wijze 
waarop de gemeente extern opereert. Dus bijvoorbeeld een 0-meting van 
de dienstverlening, slagkracht en houding van de gemeente. Veranderingen 
kunnen hieraan in de loop van het proces worden gerelateerd. Op 
deze wijze kunnen veranderingen in beeld worden gebracht en kan de 
voortgang van het proces worden gemonitord.
De resultaten van de 0-meting kunnen worden geanalyseerd. De 
analyseresultaten kunnen betrokken worden bij het opstellen en het 
uitvoeren van de acties. Eventuele knel- en aandachtspunten kunnen al 
los van het implementatieproject worden opgelost. Indien bijvoorbeeld 
de resultaten van de meting naar de dienstverlening achter blijven, dan 
kan nu al actie worden ondernomen om de dienstverlening te verbeteren.
De 0-meting kan ook een bijdrage leveren aan het houden van plezier 
in het proces. Het is altijd goed, leuk en motiverend om de geboekte 
vooruitgang te zien. Dit stimuleert.

4.5. IMPACTANALYSE
De Omgevingswet brengt de nodige gevolgen met zich mee. Het is goed 
om die in beeld te brengen. Dat kan in de vorm van een impactanalyse. In 
een dergelijke analyse wordt bekeken wat de Omgevingswet zal betekenen 
voor de organisatie, werkwijzen, taken en rollen. De gevolgen worden in 
beeld gebracht voor de verschillende werkvelden van het omgevingsrecht 
(ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, beheer, civiele 

techniek, groen, water, juridische zaken) en voor ondersteunende diensten 
of afdelingen zoals financiën, geo-informatie en personeelszaken. 
Binnen een impactanalyse kan worden gewerkt met verschillende ambities. 
Bij een hoge ambitie zullen de gevolgen immers waarschijnlijk groter zijn, 
dan bij een lage ambitie. Op basis van de geformuleerde ambities en de 
daarbij behorende gevolgen kan het bestuur keuzes maken. 
Ook op landelijk niveau worden er door KING (Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten) impactanalyses gehouden. De laatste 
dateert van eind 201519. Een belangrijke bevinding uit deze analyse is 
dat gemeenten in toenemende mate bewust zijn van het feit dat er het 
nodige gaat veranderen en hiermee aan het werk gaan.

4.6. PLAN VAN AANPAK
Vanwege de complexiteit, het grote aantal betrokkenen, de verschillende 
belangen en het te verwachten tijdstraject, is het van belang een goed 
projectplan of plan van aanpak te maken. Het moet duidelijk zijn wie 
wat wanneer doet en wie verantwoordelijk is voor een actie en tot wat 
voor resultaten acties moeten leiden. Het werken zonder plan kan leiden 
tot chaos.
In een projectplan of plan van aanpak moet rekening worden gehouden 
met de in het hiervoor opgenomen schema genoemde aspecten. 
Belangrijk is ook welke processen worden doorlopen en met welke 
partners van buiten de overheid die stappen eventueel worden gezet. 
Draagvlak binnen en buiten de organisatie is gewenst. Tevens is het 
goed om in het projectplan of plan van aanpak aan te geven welke 
risico’s op de loer liggen, hoe daarmee kan worden omgegaan en op 
welke wijze de continuïteit is gewaarborgd. Het is van wezenlijk belang 
om het opstellen en het uitvoeren van het Plan van Aanpak enthousiast 
en effectief aan te sturen.

Bij het opstellen van het Plan van Aanpak kan de onderstaande door 
de VNG ontwikkelde implementatietabel20 gehanteerd worden. Binnen 
deze tabel kunnen de benodigde acties worden ingevuld.

Bestuur Management Organisatie

Rol

Instrumenten

Houding en gedrag

Werkprocessen

Informatievoorziening

19	 www.omgevingswetportaal.nl/documenten/rapporten/2015/11/03/tweede-verkennend-onderzoek-naar-de-impact-van-de-omgevingswet 20	 Zie	VNG-publicatie	‘Ruimte	voor	verandering,	propositie	invoering	Omgevingswet	voor	gemeenten,	maart	2015’
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5. Fasering
5.1 ALGEMEEN
In de vorige hoofdstukken zijn meerdere acties voor diverse betrokkenen 
benoemd. Deze kunnen en hoeven niet allemaal tegelijk te worden 
opgepakt. Fasering is gewenst. Het verdient aanbeveling deze fasering 
te laten aansluiten op de in het voorwoord genoemde jaarthema’s: 
Verdieping en Verbreding (2016), Voorbereiding en Verandering (2017) 
en Realisatie en Verankering (2018).

5.2 PLANNING ACTIES
Een combinatie van de jaren, thema’s en acties levert het onderstaande 
beeld op. Deze kan als leidraad worden gehanteerd.

Los van de hiervoor genoemde acties kan overwogen worden om deel 
te nemen aan pilots in het kader van de Crisis- en herstelwet of het 
Programma Eenvoudig Beter Nu Al21. 

Ook kan er aan worden gedacht om reeds een omgevingsvisie voor te 
bereiden22 voor de hele gemeente of voor delen ervan. Het opstellen 
en klaar hebben van een dergelijke visie kan de implementatie van de 
Omgevingswet ondersteunen en vorm geven en kan helpen bij het maken 
van bijvoorbeeld herzieningen van het omgevingsplan. Het opstellen van 
een omgevingsvisie bevordert het integraal denken en doen.

Feitelijk kan alles dat een bijdrage levert aan de doelen van de Omgevingswet 
nu al worden opgepakt, tenzij daarvoor een nieuw juridische basis vereist 
is. Met veel zaken hoeft niet op de Omgevingswet te worden gewacht. 
Verbeteren van bijvoorbeeld werkwijzen, werken aan competenties, 
verkorten van procedures en anders bestemmen kan nu ook al!

2016 - VERDIEPING EN VERBREDING

 ✓ Bijhouden ontwikkelingen Omgevingswet
 ✓ Bijwonen informatiebijeenkomsten
 ✓ Verzamelen informatie
 ✓ Informeren collega’s en bestuur
 ✓ Opstellen impact-analyse
 ✓ Opstellen en starten met uitvoeren plan van aanpak: visie, 
ambitie, strategie, koers, acties

 ✓ Budget reserveren
 ✓ Experimenteren met gedachtegoed Omgevingswet
 ✓ Oriënteren op mogelijke gevolgen voor de organisatie en 
werkwijzen

 ✓ Starten met ontwikkelen juiste competenties
 ✓ Oriënteren op samenwerkingspartners
 ✓ Opstellen en uitvoeren mogelijke acties naar aanleiding van 
0-meting

 ✓ Oriënteren op digitale aspecten (Digitaal Stelsel Omgevingswet, 
nieuwe standaarden en opvolger OLO/AIM/Ruimtelijke plannen)

 ✓ Informeren van externen over de gevolgen van de Omgevings wet 
en de wijze waarop de gemeente hieraan denkt invulling te geven

2017 - VOORBEREIDING

 ✓ Bijhouden ontwikkelingen Omgevingswet
 ✓ Bijwonen informatiebijeenkomsten
 ✓ Verzamelen informatie
 ✓ Ontwikkelen kennis nieuwe instrumenten en procedures
 ✓ Informeren collega’s en bestuur
 ✓ Uitvoeren Plan van Aanpak
 ✓ Budget reserveren
 ✓ Experimenteren gedachtegoed Omgevingswet
 ✓ Implementeren eerste uitkomsten Plan van Aanpak
 ✓ Overleg met mogelijke samenwerkingspartners
 ✓ Doorontwikkelen competenties
 ✓ In beeld brengen van mogelijke andere werkwijzen
 ✓ Verdiepen in digitale aspecten (Digitaal Stelsel Omgevingswet, 
nieuwe standaarden en opvolger OLO/AIM/Ruimtelijke plannen)

 ✓ Informeren van externen over de gevolgen van de 
Omgevingswet en de wijze waarop de gemeente hieraan 
invulling geeft

2018 - REALISATIE EN VERANKERING

 ✓ Bijhouden ontwikkelingen Omgevingswet
 ✓ Bijwonen informatiebijeenkomsten
 ✓ Verzamelen informatie
 ✓ Budget reserveren
 ✓ Ontwikkelen kennis nieuwe instrumenten en procedures
 ✓ Ontwikkelen kennis overgangsrecht
 ✓ Proefdraaien met nieuwe instrumentenImplementeren 
uitkomsten Plan van Aanpak

 ✓ Introduceren en vaststellen andere werkwijzen
 ✓ Doorontwikkelen competenties
 ✓ Invoeren/toepassen digitale aspecten (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet, nieuwe standaarden en opvolger OLO/AIM/
Ruimtelijke plannen)

 ✓ Informeren van externen over de gevolgen van de 
Omgevingswet en de wijze waarop de gemeente hieraan 
invulling geeft

21	 Zie	voor	voorbeelden:	www.houdheteenvoudigkaart.nl	en	www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
22	 http://bnsp.nl/pilotsomgevingsvisie
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6.	Tot	slot
De Omgevingswet leidt tot veranderingen. Er komen enkele nieuwe 
instrumenten die een bijdrage leveren aan het bereiken van een goede 
fysieke leefomgeving. Er is echter meer. De doelen van de Omgevingswet 
vragen ook om een verandering van cultuur, houding en gedrag van 
allen die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving. De minister van 
I&M heeft hierop inmiddels meerdere malen gewezen. Dit zijn lastige 
veranderingen. Het vakgebied is immers niet snel geneigd of gewend 
om te veranderen. De huidige praktijk bevat systemen, ingrediënten en 

gewoonten die vaak leiden tot het terugvallen op het oude vertrouwde. 
Deze moeten worden doorbroken. Dit kan. De Omgevingswet biedt 
mogelijkheden en kansen. Kansen die de praktijk moet benutten. 
Dit vraagt om veranderingen. De uitdaging bij die veranderingen is 
groot. Echter, de eerste veranderingen beginnen bij je zelf. Een ieder is 
verantwoordelijk voor zijn eigen ingesleten werkwijzen. Dus ook voor 
het veranderen hiervan. Deze publicatie biedt een ieder bij gemeenten 
een houvast voor het realiseren van die veranderingen.
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Workshop implementatie gevolgen Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is graag bereid u nader te informeren over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor uw organisatie, uw 
werkwijzen en voor de vereiste competenties. 

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een workshop van een dag. Tijdens de workshop lichten wij de Omgevingswet en de instrumenten van deze 
wet toe en gaan wij gezamenlijk met u op zoek naar de gevolgen voor uw organisatie en naar de wijze waarop u de implementatie binnen uw 
organisatie kunt vormgeven.

Aanmelding is mogelijk via de website www.werkplaatsomgevingswet.nl

Informatieve	websites:
www.omgevingswetportaal.nl
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
www.houdheteenvoudig.nl 
www.bnsp.nl/pilotsomgevingsvisie
www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen
www.geonovum.nl
www.omgevingswetcoach.nl
www.omgevingswetmonitor.nl
www.loketomgevingsrecht.nl
www.roadshowomgevingswet.nl

www.provero.nl
www.vvm.nl
www.stadswerk.nl
www.kinggemeenten.nl
www.vereniging-bwt.nl

WEBSITES DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
WERKPLAATS OMGEVINGSWET:

www.interra.nl
www.lexnova.nl
www.mug.nl
www.pro-facto.nl
www.rho.nl

WEBSITE WERKPLAATS OMGEVINGSWET: 

www.werkplaatsomgevingswet.nl
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