
 

 

 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen  

Quick scan onderzoek implementatie Omgevingswet per 1 januari 2022  

Aan: 

De leden van de gemeenteraad; 

De leden van het college van burgemeester en wethouders;  

De gemeentesecretaris; 

De griffier; 

van de gemeente Midden-Groningen. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – een Quick 

scan onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken per 1 maart 2021 van de voorbereiding invoering 

Omgevingswet per 1 januari 2022. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de gemeente en de 

gemeentelijke organisatie voldoende is voorbereid om deze wet op een verantwoorde wijze in te 

voeren. 

In deze rapportage staan de bevindingen, conclusies en aanbevelingen beschreven. 

Midden-Groningen 

Maart 2021 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen 

 

drs. M.G. Poorthuis MPM 

mr. R. Afman   

ir. M. Visser 

mevr. mr. Y. Goedhart, ambtelijk secretaris 

 

Uitkomsten Quick scan onderzoek implementatie Omgevingswet per 1 januari 2022 

 

Inleiding 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: rekenkamer) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de 

rekenkamer onderzoek uit naar het gevoerde beleid. De rekenkamer legt zijn bevindingen, conclusies 

en aanbevelingen vast in een Nota van bevindingen. De raad bespreekt het rekenkameronderzoek en 



 

 

 

stelt de rapportage vast, waarbij doorgaans de voorgestelde aanbevelingen worden overgenomen. 

Deze aanbevelingen moeten vervolgens tot uitvoering worden gebracht. 

De rijksoverheid voert per 1 januari 2022 de Omgevingswet in. De Omgevingswet vervangt 26 

bestaande wetten en zorgt voor één wet op het gebied van de fysieke leefomgeving. De wet staat 

voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De 

Omgevingswet geeft gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving 

meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot 

een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend en vergt voor gemeenten een 

forse inspanning om zich hierop voor te bereiden.  

Leeswijzer 

De rapportage start met het noemen van de onderzoeksvragen: de hoofdvraag en de deelvragen. 

Daarna volgt het normenkader waar de bevindingen aan getoetst worden voor het trekken van 

conclusies, voor het doen van aanbevelingen en voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Vervolgens komt er een uitvoerige beschrijving van de bevindingen. Daarna worden de 

onderzoeksvragen beantwoord en de rapportage rondt al met de conclusies en aanbevelingen. 

 

Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen zijn beperkt gehouden om tot een snelle afronding van het onderzoek te 

komen. De meerwaarde van het onderzoek is om op basis van de bevindingen de raad te 

ondersteunen in zijn controlerende taak, d.w.z. is de gemeente voorbereid op een adequate 

invoering. De uitkomst van de vraag geeft ook antwoord op de vraag of eventueel bijsturing gewenst 

is. 

 

Hoofdvraag  

 

Is de gemeente Midden-Groningen voorbereid om op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te 

voeren? 

 

 

 

 

Subvragen  

a. Wat moet de gemeente minimaal hebben gedaan om op 1 januari 2022 voorbereid te zijn op de 

Omgevingswet? 

b. Waar liggen nog risico’s en kunnen deze risico’s vóór 1 januari 2022 worden opgelost? 

c. Hoe wordt de raad (nog) betrokken bij de invoering van de Omgevingswet? 



 

 

 

d. Is de gemeentelijke digitale werkomgeving op orde om documenten (aanvragen en meldingen) 

vanuit de landelijke voorziening te ontvangen? 

e. Wat zijn de financiële consequenties (o.a. legesinkomsten, veranderingen financiële effecten) die 

de Omgevingswet meebrengt en hoe houdt de gemeente hier rekening mee? 

f. Hoe worden medewerkers getraind (in kennis en kunde maar ook in houding en cultuur) om de 

nieuwe wetgeving toe te passen? 

 

 

Normenkader 

Door de VNG is het document “Route 2022 voor gemeenten en uitvoeringsdiensten”1 opgesteld. 

Deze roadmap geeft de belangrijkste mijlpalen (minimale acties) weer voor gemeenten die genomen 

moeten worden voor invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. De roadmap gebruiken 

gemeenten als leidraad voor hun planning en gemeenten kunnen daarin ook eigen afwegingen 

maken. 

De opgenomen mijlpalen zijn grofweg geordend langs de fases uit de beleidscyclus: 

- Spoor A: ambitie, strategie en beleid (algemene lijn) 
- Spoor B: omgevingsvisie en programma 
- Spoor C: omgevingsplan 
- Spoor D: initiatieven, dienstverlening en behandelproces 
- Spoor E: monitoring, toezicht en handhaving 

 
Binnen elke fase dient een aantal minimale acties te worden uitgevoerd ten behoeve van de 

invoering van de Omgevingswet. De gemeente Midden-Groningen maakt gebruik van deze roadmap.  

De rekenkamer hanteert dit document als normenkader om haar bevindingen te toetsen aan de 

resultaten van haar onderzoek en hieruit conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. 

 

 

Ontvangen documenten en afstemming ambtelijke organisatie 

 

Op 5 januari 2021 heeft de rekenkamer het onderzoek formeel aangekondigd bij het college en 

verzocht om documenten beschikbaar te stellen om het onderzoek uit te voeren. Op 26 januari 2021 

heeft de rekenkamer een oplegnotitie en een achttal bijlagen ontvangen. Aanvullend zijn vragen 

voorgelegd aan de ambtelijke organisatie; deze vragen zijn op 3 maart 2021 en 26 maart 2021 

beantwoord. Op 9 maart 2021 is het concept-onderzoek voorgelegd aan de ambtelijke organisatie 

voor een feitenverificatie en hierop zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen van de gemeente. 

 

 

 

 

Bevindingen 

 
1 https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/veranderopgave-omgevingswet/publicaties/roadmap-en-
minimale-acties-omgevingswet 



 

 

 

 

Projectorganisatie 

In Midden-Groningen is het programma Omgevingswet opgesteld dat de gemeente ondersteunt bij 

de invoering van de Omgevingswet. Dit programma valt uiteen in deelprojecten die door het 

programmateam worden aangestuurd. Als basis voor de uitvoering van het programma heeft het 

programmateam een projectplan opgesteld, dat door de gemeenteraad in april 2020 is vastgesteld. 

In dit plan zijn ook de ambities van de gemeente vastgelegd, welke stappen gezet moeten worden in 

de implementatiefase en hoe de organisatie wordt vormgegeven. Het beoogde doel is dat de 

gemeente per 1 januari 2022 gereed is om te kunnen werken met de Omgevingswet. 

 

De zes deelprojecten kennen een eigen projectorganisatie waarin medewerkers van de gemeente 

samenwerken. Het directieteam blijft maandelijks op de hoogte gesteld van de werkzaamheden uit 

deze deelprojecten. Een delegatie van alle fracties uit de gemeenteraad vormt samen de 

raadswerkgroep Omgevingswet en komt eens in de zes weken bijeen om de raadswerkgroep goed te 

betrekken bij het proces invoering Omgevingswet. De raad staat daarmee volop in verbinding met de 

ontwikkelingen die plaatsvinden tijdens de voorbereiding.  

 

Het programmamanagement overlegt twee wekelijks met de portefeuillehouder, verantwoordelijk 

directeur (ambtelijk opdrachtgever) en de betrokken teamleiders. 

  

Schematische weergave projectstructuur 

 

 

Spoor A: Ambities, strategie en beleid 

De gemeente Midden-Groningen is een jonge en ambitieuze gemeente. De herindeling naar de 

nieuwe gemeente leidde ertoe om na te denken over de vraag: “Wat voor gemeente wil Midden-

Groningen zijn?” In Het Kompas -het koersdocument voor de herindeling-  staat dit als volgt 

omschreven: “De overheid die midden in de samenleving staat, open en betrouwbaar is, minder 

voorschrijft en meer samenwerkt”. Deze rol past naadloos op dat wat het rijk van de gemeenten 



 

 

 

verwacht met de invoering van de Omgevingswet. Het gedachtegoed uit het Kompas blijkt dus een 

prachtige stip op de horizon!2 

Voor gemeenten is de invoering van de Omgevingswet een wettelijke verplichting, maar er zit ruimte 

in het tempo waarin de wet wordt ingevoerd en de gemeente bepaalt zelf met wat voor 

ambitieniveau. Midden-Groningen kiest voor een groeimodel: eerst de wettelijk verplichte 

onderdelen invoeren en vervolgens door ontwikkelen naar een werkwijze die aansluit bij Het 

Kompas.  

De strategie die daarbij is gekozen houdt in om zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat wat al in gang is 

gezet in programma’s of reguliere processen vanuit het principe werk met werk maken. Zo is het 

interne programma Nationaal Programma Groningen (NPG-MG) het vertrekpunt om te komen tot 

een omgevingsvisie, één van de instrumenten uit de Omgevingswet. De interne programma’s 

Organisatieontwikkeling en Dienstverlening leveren aanknopingspunten voor de andere manier van 

werken onder de Omgevingswet. Een cultuuromslag van ”Nee, tenzij” naar “Ja, mits” en naar lokaal 

maatwerk. En de vormgeving van het omgevingsloket biedt kansen voor het herinrichten van het 

vooroverleg en het proces van vergunningverlening. Zo levert het samenwerken naast een 

inhoudelijke synergie ook op dat het invoeren van de Omgevingswet handelbaar en bestuurbaar 

wordt3. 

In de komende jaren zijn de deelprojecten in uitvoering. Door te werken aan de deelprojecten 

verspreidt de kennis over de Omgevingswet en “het andere werken“ zich uit als een olievlek over de 

organisatie. Een win-win situatie!  

Stand van zaken met betrekking uitvoering Route 2022: 

Actiepunten:        stand per 1 maart 2021  

1. Ambitie en strategie bepaald      uitgevoerd 
2. Programma ingericht       uitgevoerd 
3. Uitgangspunten VTH en Wkb4 afgestemd met de raad   bijna afgerond 

Stand van zaken: de definitieve financiële doorrekening moet nog worden gemaakt. Dit is 
mede afhankelijk van keuzes die de raad maakt over de omvang van vergunningsvrije 
activiteiten in het omgevingsplan. Ten aanzien van de Wkb moet nog ervaring worden 
opgedaan vanuit de proefprojecten. Tot op heden is nog geen ervaring opgedaan in de 
provincie Groningen. 

4. Uitgangspunten omgevingsplan afgestemd met de raad  in ontwikkeling 
Stand van zaken: de raad besluit over de uitgangspuntennotitie in april 2021. 

5. Financiële en organisatorische effecten in beeld   bijna afgerond 
(2022 en verder) 
Stand van zaken: de gemeente is (nog) niet in staat om inzicht te bieden in de structurele 
uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Standpunt van de minister van BZK5 is dat in de loop 
van april van dit jaar een integraal beeld bestaat voorzien van een interbestuurlijke 

 
2 Zie Voorwoord Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet 
3 Zie Voorwoord Programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet 
4 Wet kwaliteitsborging bouwen 
5 Kamerbrief van 5 februari 2021, kenmerk 2021-0000063140 (KPMG-rapport over de invoeringskosten van de 
Omgevingswet: ”Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”. 



 

 

 

waardering. Daarnaast komt er een zorgvuldig monitorings- en evaluatieproces met 
bestuurlijk afgesproken evaluatiemomenten in 2022, 2023 en 2027. Gemeente gaat voor de 
implementatie uit van een aflopend programmabudget vanaf 2022.  
Gemeente geeft verder aan dat er minder (bouw)vergunningen verleend gaan worden wat 
consequenties heeft voor de afspraken met de ODG6, er eerder overleg komt met betrokken 
partijen bij een initiatief wat meer geld kost maar procedures wellicht kan verkorten en tot 
slot zal er meer integraal gewerkt gaan worden dat zich later terugbetaalt in verbeterde en 
snellere besluitvorming. 

6. Start communicatie inwoners en bedrijven    nog niet opgestart  
Stand van zaken: concept-communicatieplan is gereed. 

7. Contract en financieel arrangement met ODG gereed   in ontwikkeling 
Stand van zaken: op 5 maart 2021 heeft het AB een besluit genomen over de invoering van 
het nieuwe financieringsmodel per 1 januari 2022 met een doorvertaling naar de 
Omgevingswet en een efficiencyslag op onderdelen. Er lopen nog gesprekken wat hiervan de 
consequenties zijn voor Midden-Groningen. 

8. Raadsbesluiten genomen over processen en leges   nog niet opgestart 
9. Aanpak/Programma 2022 en verder ingericht    nog niet opgestart 

 

De actiepunten 3 en 4 liggen achter op het schema; actiepunten 8 en 9 behoeven nog niet te zijn 

opgestart en de overige actiepunten liggen op schema of zelfs voor (actiepunt 5). 

Spoor B: omgevingsvisie en programma 

Voor het deelprojectplan Omgevingsvisie ligt er een plan van aanpak voor de ontwikkeling van de 

omgevingsvisie. In dit plan van aanpak staat de projectorganisatie uitgewerkt, komen sturing en 

afstemming -ook met de raad- aan de orde en de planning (van globaal naar detail). 

In de planning staat ook het proces aangegeven hoe de interne afstemming binnen de organisatie 

verloopt en hoe andere belanghebbenden betrokken worden, bijv. via “de maand van de 

omgevingsvisie”. 

Qua inhoud is het de bedoeling dat de omgevingsvisie stapsgewijs wordt opgebouwd. Vanuit 

bestaande basisinformatie (80% bestaat uit vigerend beleid, trends en ontwikkelingen en de waarden 

van Midden-Groningen) en het uitwerken van belangrijke thema’s en dilemma’s ontstaat er een 

eerste idee over de vorm van de omgevingsvisie. Bij de volgende stappen vindt er oriëntatie plaats 

op de omgeving: belanghebbenden/stakeholders zijn in beeld evenals hun ambities en dilemma’s. 

Inwoners worden betrokken via “warmlopen voor de maand van de omgevingsvisie”. Hoe dit precies 

vorm krijgt vergt nog verdere uitwerking. De uitgestippelde route leidt tot vaststelling van een eerste 

concept-omgevingsvisie begin december 2021. Via deze informele stap vindt overleg plaats met de 

organisatie en belanghebbenden over dit eerste concept. Met de opgehaalde feedback wordt eind 

december 2021 de tweede concept-omgevingsvisie aangeboden met de bedoeling dat dit concept de 

formele besluitvormingsprocedure van de Omgevingswet doorloopt. In de loop van 2022 stelt de 

gemeenteraad de omgevingsvisie vast.7 

 
6 Omgevingsdienst Groningen 
7 Een omgevingsvisie bindt juridische alleen de gemeente (zelfbinding); beroep is dus niet mogelijk. 



 

 

 

 

Stand van zaken met betrekking uitvoering Route 2022: 

Actiepunten        Stand per 1 maart 2021 

1. Aanpak visie en programma’s bepaald     bijna afgerond 
Stand van zaken: er is nog geen keuze gemaakt of er nog specifieke programma’s komen. 

2. Programma luchtkwaliteit vastgesteld     nog niet opgestart 
3. Omgevingsvisie in voorbereiding     in ontwikkeling 

 

Actiepunt 1 is te laat; actiepunt 2 nog niet opgestart en actiepunt 3 loopt voor op het landelijk 

schema. 

Spoor C: omgevingsplan 

Voor het deelproject ontwikkeling Omgevingsplan ligt er een startnotitie omgevingsplan (12 februari 

2021). Vanuit het overgangsrecht bestaat er vanaf 1 januari 2022 van rechtswege een gemeente 

dekkend tijdelijk omgevingsplan. Hierin gaan de bestaande bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen, gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving en 

de met de bruidsschat verkregen rijksregels volledig op8. Bedoeling van de startnotitie is om per 1 

januari 2022 goed voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het zelf 

kunnen opstellen van een omgevingsplan. Overigens heeft de gemeente in het kader van de Crisis- 

en herstelwet met het bestemmingsplan Overschild al geoefend met de regelgeving van de 

Omgevingswet door het opstellen van een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte. 

Het deelproject benoemt de volgende doelen en resultaten. 

De eerste doelstelling gaat uit van het uitvoeren van de werkzaamheden conform het 

ambitiedocument invoering Omgevingswet. Dit houdt kort gezegd in het inventariseren en 

aanpassen van bestaande verordeningen/beleidsregels op het gebied van de fysieke leefomgeving en 

het aangeven of deze regelgeving in het omgevingsplan opgenomen moet worden. Vervolgens zal 

worden nagegaan hoe deze regels in het omgevingsplan worden vertaald óf een plaats krijgen in de 

Omgevingsverordening. Een volgende stap is om kritisch de bruidsschat te beoordelen of en hoe 

deze in het omgevingsplan zijn plek vindt.  

De tweede doelstelling ziet toe op het vergaren van kennis en het oefenen met het opstellen van een 

deel van het omgevingsplan (pilot). Op basis van aangereikte tools vanuit de VNG, de opgedane 

kennis uit de leergang omgevingsplan en de praktijkproeven omgevingsplan krijgt dit gestalte.  

 
8 Onder de Omgevingswet verhuizen veel onderwerpen uit de regelgeving van het Rijk naar de 
regelgeving van de gemeente. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit Omgevingswet voor dat 
deze regels automatisch in het omgevingsplan komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. De 
gemeente kan daarbij ook de tijd nemen om zelf een afweging te maken hoe zij deze onderwerpen 
wenst te regelen. 
 



 

 

 

De derde doelstelling heeft betrekking op het ontwikkelen van een handboek. Met het handboek 

komen procesafspraken vast te liggen, een standaard ontwikkelt voor de opbouw van regels en hoe 

het omgevingsplan vorm krijgt en actueel blijft. 

Als laatste doelstelling moet er gewerkt kunnen worden met de buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit. Dit houdt samengevat in hoe de gemeente omgaat met een initiatief dat 

niet past binnen het vigerende omgevingsplan. Hierbij is het criterium “met het oog op een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties” van belang. Het projectteam acht het raadzaam 

hiervoor al modeldocumenten te ontwikkelen ten behoeve van de onderliggende motivering (de 

voormalige ruimtelijke onderbouwing). 

Ook in het proces om te komen tot een omgevingsplan liggen keuzes voor. Daarbij valt in één keer 

één integraal gebiedsdekkend omgevingsplan niet te realiseren. De gemeente kiest ervoor om zowel 

gebiedsgericht (bijv. een bepaald gebied, kern of wijk) als themagericht (bijv. veiligheid, gezondheid 

of duurzaamheid) het omgevingsplan op te bouwen: vanuit de (bestaande) basis naar een volwaardig 

omgevingsplan. Het proces hoe dit uiteindelijk vorm gaat krijgen ontwikkelt zich verder. In ieder 

geval zal de digitale raadpleegbaarheid van het omgevingsplan per 1 januari 2022 gewaarborgd zijn. 

Er kan dan gezocht worden op locatie, functie en/of activiteit: waar mag wat, hoe en wanneer. 

Een ander belangrijk aspect bij het opstellen van het omgevingsplan is hoe een activiteit gereguleerd 

wordt. Hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: vergunningplicht, melding of 

het stellen van algemene regels. Hier spelen leges ook een rol: hoe meer via een vergunningplicht 

hoe hoger de legesinkomsten. Maar dan ook meer inzet van ambtelijke capaciteit. Hoe dit zijn beslag 

krijgt vergt nog verdere afstemming met college en raad. 

Andere onderwerpen die in dit deelproject aan de orde komen is de wijze van kostenverhaal bij 

bouwontwikkelingen en de vertaling van de bruidsschat -regels over milieubelastende activiteiten, 

over lozingen, over de gevolgen van emissies van geluid en geur en over het bouwen- in het 

omgevingsplan. Ook hierin moeten in 2021 keuzes worden gemaakt om tot een verdere vertaling in 

het omgevingsplan te komen. 

 

Daarnaast gaat dit deelproject nog in op de onderwerpen als annoteren , d.w.z.: 

- het door derden kunnen lezen en begrijpen van een omgevingsplan; 
- het faciliteren van burgers en bedrijven met vragenbomen om na te gaan welke regels op   

een initiatief van burger of bedrijf van toepassing zijn; 
- harmonisatie van begrippen ten behoeve van de eenduidig begrippenkader in het 

omgevingsplan; 
- het verder afronden van het proces van actualiseren en harmoniseren van de 

woonbestemmingen binnen de gemeente; 

- en tot slot de wijze waarop de monitoring - het verzamelen van relevante informatie over de 

fysieke leefomgeving- vorm gaat krijgen.  
 

Stand van zaken met betrekking uitvoering Route 2022: 



 

 

 

Actiepunten       Stand van zaken per 1 maart 2021 

1. Start opleiden en oefenen      in ontwikkeling 
2. Verwervingsvraag -en aanpak bepaald t.b.v. software   afgerond 
3. Plan van aanpak omgevingsplan gereed     in ontwikkeling 
4. Plansoftware verworven      afgerond 
5. Start urgente planwijzigingen      onbekend 
6. Plansoftware operationeel      in ontwikkeling 
7. Start oefenen plansoftware      in ontwikkeling 
8. Eerste wijzigingsbesluiten voorbereid     nog niet opgestart 
9. Planproces beschreven       nog niet opgestart 
10. Ruimtelijke plannen opgeschoond     in ontwikkeling 

 

De actiepunten 1, 2, 3, 6, 7 en 10 liggen op schema. De actiepunten 8 en 9 behoeven nog niet 

opgestart te zijn, actiepunt 4 loopt voor op de landelijke aanpak en status van actiepunt 5 is 

onbekend.   

 

Spoor D: Initiatieven, dienstverlening en behandelproces 

Een belangrijk verbeterdoel van de Omgevingswet is de versnelling van de besluitvorming binnen de 

gemeentelijke organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de meeste aanvragen om een vergunning 

binnen een termijn van acht weken tot besluitvorming moeten komen. De uitgebreide 

voorbereidingprocedure (afd. 3.4 Awb) komt alleen in incidentele gevallen nog voor9.  Dit betekent 

dat de gemeente het behandelproces zo moet inrichten dat binnen de termijn van acht weken 

besluitvorming mogelijk is. Dit vergt de nodige aanpassingen. 

De gemeente heeft de versnelde werkwijze, in nauwe afstemming met het deelproject Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (DSO, waarover later meer) uitgelijnd in overleg met de Omgevingsdienst 

Groningen (hierna: ODG). De interne werkprocessen zijn op orde en waar nodig nieuwe werkwijzen 

ingesteld. Zo wordt er vanaf oktober 2020 gewerkt met een initiatievenloket. Van daaruit wordt een 

initiatief integraal benaderd en start het vooroverleg in een vroeg stadium. Er komt nog overleg met 

de raad hoe de besluitvormingsprocessen van de raad in te richten om daarmee tot een snellere 

besluitvorming te komen. 

Met de ODG is het gesprek gaande om te komen tot een nieuw financieringsmodel, waarbij ook de 

gevolgen van de Omgevingswet in kaart worden gebracht. De verwachting is dat de financiële 

consequenties niet nadeliger zullen zijn dan onder de huidige situatie omdat de Wabo-taken nu ook 

al zijn uitbesteed aan de Omgevingsdienst Groningen (ODG).  De jaarbijdrage van de gemeente aan 

de ODG bedraagt ca. 3.4 mln. Het is op dit moment -maart 2021- nog niet aan te geven wat de 

nieuwe bijdrage gaat worden. Enerzijds moet er nog duidelijkheid komen van de minister van BZK 

over de financiële gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) en verder 

heeft het AB van de ODG op 5 maart 2021 een besluit genomen over een nieuw financieringsmodel, 

dat verder moet worden uitgewerkt voor Midden-Groningen. Tot slot loopt er -provincie breed- 

 
9 Zie artikel 10.24 Omgevingsbesluit 



 

 

 

onderzoek naar de mogelijkheid om leges in rekening te brengen voor de omgevingsvergunning 

activiteit milieu. 

Met de Omgevingswet treedt ook de Wkb in werking. Het gevolg voor de gemeente is dat voor het 

bouwen van bouwwerken in gevolgklasse I10 de bouwtechnische toetsing niet meer door de 

gemeente gebeurt maar door een private kwaliteitsborger. Op dit moment werkt de gemeente 

samen met de ODG de werkprocessen hiervoor uit en brengt het de financiële consequenties in 

beeld. De legesinkomsten zullen verminderen, maar dit geldt ook voor de ambtelijke capaciteit die 

nodig is voor de bouwtechnische toets. Wel valt er een geringe toename van de administratieve 

kosten te verwachten die verband houden met een toename van het aantal meldingen, waar geen 

leges tegenover staan. De gemeente Midden-Groningen heeft daarbij als pilot gediend voor de ODG 

voor een financiële analyse van de consequenties van de WKB. Naar aanleiding van vragen uit de 

Tweede Kamer beraadt de minister van BZK zich nog hoe om te gaan met de financiële gevolgen van 

de Wkb voor de gemeenten. Hierover komt in de loop van april van dit jaar duidelijkheid. 

Het deelproject werkprocessen houdt zich bezig met de vertaling van de werkprocessen vanuit de 

Omgevingswet naar de gemeentelijke organisatie met als doel om de nieuwe taken, rollen en 

verantwoordelijkheden uit te werken en vast te leggen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de 

andere deelprojecten, betrokken teams en medewerkers.  

Participatie van burgers en bedrijven bij planvorming en beleidsvoorbereiding is één van de rode 

draden in de Omgevingswet. De veranderende rol van de overheid, van sturen naar faciliterend, staat 

hierbij centraal. Deze koersverandering brengt de nodige vragen mee: hoe gaat de gemeente haar 

inwoners betrekken bij het gemeentelijk beleid en hoe gaat het om met initiatieven vanuit de 

samenleving. Dit vraagt verdere uitwerking bij de omgevingsvisie, omgevingsplannen en 

vergunningstrajecten. Hierbij speelt afstemming met de raad ook een belangrijke rol. Het doel is om 

bij de omgevingsvisie, de omgevingsplannen en bij vergunningstrajecten een participatieparagraaf op 

te nemen met een daarbij behorende werkwijze. 

De Omgevingswet vraagt ook van de ambtelijke organisatie een andere manier van werken en een 

andere houding. Uitgangspunt is niet langer “Nee-tenzij, maar Ja-mits”. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

de aangevraagde activiteit het uitgangspunt is en niet de norm. En het gaat er eigenlijk ook niet meer 

om wat in het gemeentehuis belangrijk gevonden wordt, maar wat in de Midden-Groningse 

maatschappij leeft. Deze cultuuromslag verlangt een andere manier van werken. Los van de 

Omgevingswet lopen er al trajecten binnen de gemeente, zoals het programma Organisatie-

ontwikkeling en het programma Dienstverlening, en het programma Omgevingswet sluit hier 

naadloos op aan. Zo hebben de medewerkers RO recent een tweedaagse opleiding gehad over het 

maken van een omgevingsplan en start binnenkort de opleiding voor de vergunningverleners voor 

het werken met en in de nieuwe digitale omgeving. Verder komt er oefencasuïstiek en werkt de 

gemeente met een initiatievenloket al in de geest van de Omgevingswet. 

 
10 Dit zijn bijvoorbeeld bouwwerken als grondgebonden eengezinswoningen en woonboten, 
recreatiewoningen, bedrijfshallen (max. 50 personen) of bouwwerken geen gebouw zijnde tot 
maximaal 20 meter hoog. 
 



 

 

 

Stand van zaken met betrekking uitvoering Route 2022: 

Actiepunten       Stand van zaken per 1 maart 2021 

0. Start oefenen vergunningen, meldingen en TR   in ontwikkeling 
1. Plan van aanpak VTH-TR gereed (incl. Wkb)   afgerond 
2. VTH en TR software verworven     afgerond 
3. Uitgangspunten proces bepaald    in ontwikkeling 
4. Leer- en oefenaanpak uitgewerkt    in ontwikkeling 

Stand van zaken: opleidingsprogramma wordt opgesteld 
5. Plan van aanpak Wkb gereed     bijna afgerond 
6. Starten proefprojecten WKB     in ontwikkeling 
7. VTH-, Zaak- en TR-software      in ontwikkeling 
8. Dienstverlenings-, zaaks- en behandelprocessen 

gereed (ontwerp)      in ontwikkeling 
9. Start digitaal oefenen in eigen omgeving en 

met ODG       in ontwikkeling 
10. Afspraken ODG gereed      in ontwikkeling 
11. Gevolgen leges bepaald     in ontwikkeling 
12. Vergunningproces beschreven en IT operationeel  in ontwikkeling 
13. Besluit nemen wanneer werken cfm. nieuwe 

processen       in ontwikkeling 
14. Eigen TR geladen (checks en formulieren)   in ontwikkeling 
15. Dienstverlening, KCC en balieprocessen ingeregeld  in ontwikkeling 
16. Configuratie digitale VTH-keten volledig   in ontwikkeling 
17. Datamigratie       in ontwikkeling 
18. Medewerkers opgeleid      in ontwikkeling 

 

De actiepunten 0, 4, 5 en 6 liggen achter op schema; de overige actiepunten liggen (redelijk) op 

schema. 

 
    

Spoor E: Monitoring, toezicht en handhaving 

Dit spoor loopt samen met Spoor D. Op provinciaal niveau is er een uitvoerings- en 

handhavingsprogramma 2022 opgesteld. Dit moet nog worden vastgesteld. Verder wordt er op 

gemeentelijk niveau gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Wabo. Als de keuzes vanuit de 

omgevingsvisie en daarna omgevingsplan bekend zijn kunnen die worden vertaald naar beleid en 

instrumenten. Op dit moment is er nog weinig tot geen inhoudelijk beleid beschikbaar.  

Schematisch ziet de beleidscyclus Omgevingswet er als volgt uit: 



 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken met betrekking uitvoering Route 2022: 

Actiepunten       Stand van zaken per 1 februari 2021 

1. Uitgangspunten T&H-beleid vastgesteld   in ontwikkeling 
2. Leer- en oefenaanpak uitgewerkt    in ontwikkeling 
3. T&H-processen gereed (ontwerp)    bijna afgerond 
4. Afspraken ODG gereed      bijna afgerond 
5. Start digitaal oefenen in eigen omgeving en ODG  in ontwikkeling 
6. T&H-proces beschreven en operationeel   in ontwikkeling 
7. Oriëntatie monitoring      in ontwikkeling 
8. Medewerkers opgeleid      in ontwikkeling 

 

De actiepunten 5 t/m 8 liggen (redelijk) op schema; actiepunt 4 kan sneller en actiepunten 1 t/m 3 

zijn te laat. 

 

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Landelijk komt er een digitale voorziening (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en gemeenten moeten in 

staat zijn om daarop aan te kunnen haken. Op dit moment is het kritisch of het lukt om het landelijk 



 

 

 

systeem per 1 januari 2022 volledig betrouwbaar beschikbaar te hebben. Dit is wel cruciaal voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Alsnog staat deze datum overeind! 

Binnen het programma Omgevingswet speelt ook het deelproject Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO) een belangrijke rol. Hoofddoel van het project is de tijdige implementatie en/of aanpassing van 

de voor de gemeente noodzakelijke informatiesystemen voor de Omgevingswet en koppeling met de 

landelijke voorziening DSO. Dit moet dus gerealiseerd (ruim) vóór 1 januari 2022, de dag dat de 

Omgevingswet in werking treedt.  

Concreet betekent dit dat de volgende processen uitgevoerd kunnen worden: 

- Vooroverleg voeren 
- Advies verstrekken op omgevingsplannen  
- Aanvraag beschikking behandelen (alleen intake, publicatie, archivering en verzenden 

legesbeschikking) 
- Wijzigingen doorvoeren omgevingsplan op basis van beleidsaanpassingen. 

 

Een ander belangrijk aspect is de digitale aansluiting op de ODG. Veel VTH-taken zijn gemandateerd 

aan de omgevingsdienst.  

Eind januari 2021 blijkt de gemeente op schema te liggen en klaar voor de implementatie van het 

DSO. Naast aanschaf en implementatie van de benodigde software zijn ook de digitalisering en 

werkafspraken met de ODG op orde. Verder starten binnenkort de opleidingen voor de medewerkers  

om te kunnen werken met de nieuwe software. Periodiek wordt het MT geïnformeerd over de 

voortgang. 

 

Financiële consequenties Omgevingswet 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de -incidentele- middelen die nodig zijn om uitvoering van 

het Programmaplan voor de invoering Omgevingswet en zijn deelprojecten mogelijk te maken en de 

structurele kosten die verband houden met de uitvoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. 

a. Implementatie Omgevingsplan: 
 
Uitvoering jaarplan 2021 Omgevingswet: 

- Omgevingsvisie € 220.000 
- Omgevingsplan € 235.750 
- Vergunningen  geen (alleen interne uren) 
- DSO   €   25.200 
- Werkprocessen c.a. €   60.000 
- Projectleiding 

(extern)  € 100.000 
In totaal   € 640.950 

 



 

 

 

Voor 2021 is een bedrag van € 700.000 beschikbaar; dit is inclusief de € 350.000 die is doorgeschoven 

uit 2020. Dit betekent dat de kosten voor implementatie Omgevingswet volledig zijn gedekt. 

 

 

b. Structurele kosten uitvoering Omgevingswet 
 
Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouwen (gaat op in de Omgevingswet) 
Uit de overgelegde documenten m.b.t. legesonderzoek Wet kwaliteitsborging11 kan worden 
afgeleid dat wegvallende legesinkomsten voor gevolgklasse 1 volledig worden 
gecompenseerd door het wegvallen van de capaciteit bij de ODG die voorheen voor de 
technische bouwtoets noodzakelijk is. Verder nemen de kosten van toezicht af omdat het 
bouwtoezicht met betrekking tot gevolgklasse 1 ook wegvalt. 
Daarvoor in de plaats dient het bevoegd gezag te controleren of het gekozen instrument 
voor de kwaliteitsborging daadwerkelijk is toegelaten voor de betreffende gevolgklasse en of 
de kwaliteitsborger toestemming van de instrumentaanbieder heeft om te werken met het 
betreffende instrument. Het bevoegd gezag dient ook te controleren of het gekozen 
instrument voor kwaliteitsborging geschikt is voor de gevolgklasse waaronder het te bouwen 
bouwwerk valt. Het bevoegd gezag controleert op basis van de registers van de 
Toelatingsorganisatie of de juiste kwaliteitsborger en instrument worden ingezet passend bij 
het te bouwen bouwwerk. Over de kosten kan de gemeente op dit moment nog geen 
uitsluitsel geven. 
 
Overige financiële gevolgen uitvoering Omgevingswet 
De gemeente kan nog geen informatie geven over de structurele financiële gevolgen van de 
Omgevingswet. Zoals hiervoor al is vermeld komt er in de loop van april 2021 een volledig 
beeld van de uitvoeringskosten van de Omgevingswet en dan voorzien van een 
interbestuurlijke waardering. Dit laatste zal inhouden dat ook de standpunten van de VNG, 
IPO en Unie van Waterschappen hierin naar voren komen. Dit betekent dat de gemeente 
Midden-Groningen pas in de loop van het voorjaar –maar dit geldt voor alle gemeenten in 
Nederland- inzicht heeft in de structurele kosten van de uitvoering van de Omgevingswet. 
 
  

                                                                                                                                                                                                                      

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Met de hierboven beschreven bevindingen en de toetsing van het normenkader hieraan kunnen de 

onderzoeksvragen worden beantwoord. 

  

Hoofdvraag: 

Is de gemeente Midden-Groningen voorbereid om op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren? 

 
11 Bron: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Impact voor gemeenten. Onderzoek financiële effecten bij 
vier gemeenten, 6 juli 2020. Berenschot c.a., vertouwelijk. 



 

 

 

De gemeente Midden-Groningen heeft met het programma Omgevingswet zich gedegen voorbereid 

op de invoering van de Omgevingswet. Het programma valt uiteen in verschillende deelprojecten die 

naadloos aansluiten bij het document “Route 2022 voor gemeenten en uitvoeringsdiensten” van de 

VNG. Het volgen van dit spoorboek leidt tot een verantwoorde invoering van de Omgevingswet per 1 

januari 2022. De uitvoering van de deelprojecten ligt goed op koers en er doen zich geen in het oog 

springende belemmeringen voor die vóór 2022 tot extra inspanningen zouden moeten leiden. De 

transitie naar de Omgevingswet is dan in de basis op orde en vanuit deze basis kiest de gemeente 

ervoor om verder te groeien. Wel zal er in 2022 en daarna verder geïnvesteerd moeten worden in 

het personeel om ook tot een volwaardige transformatie (cultuurverandering) te komen om daarmee 

de Omgevingswet tot een succes te maken.  

Subvragen  

a. Wat moet de gemeente minimaal hebben gedaan om op 1 januari 2022 voorbereid te zijn op de 

Omgevingswet? 

De gemeente volgt het spoorboek van de VNG “Route 2022 voor gemeente en uitvoeringsdiensten” 

en zorgt daarvoor dat daarmee alle minimale acties worden uitgevoerd die nodig zijn voor invoering 

van de Omgevingswet per 1 januari 2022. 

 

b. Waar liggen nog risico’s en kunnen deze risico’s vóór 1 januari 2022 worden opgelost? 

Een aantal actiepunten dat volgens het spoorboekje in uitvoering dan wel afgerond zouden moeten 

zijn lopen iets achter maar niet dat dit leidt tot risico’s die vóór 1 januari 2022 opgelost zouden moeten 

zijn.  

Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in de structurele financiële gevolgen van de Omgevingswet. 

In april 2021 komt hierover een integraal beeld van de minister van BZK, waarin ook de standpunten 

van VNG, IPO en Unie van Waterschappen is meegenomen. Hierdoor ontstaat er pas in de loop van 

het voorjaar duidelijkheid voor de gemeente Midden-Groningen welke kosten de Omgevingswet 

meebrengt. Deze onduidelijkheid geldt overigens voor alle gemeenten in Nederland! 

c. Hoe wordt de raad (nog) betrokken bij de invoering van de Omgevingswet? 

Er is voorzien in een Raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet als liaison met de raad. De raad 

staat daarmee goed in verbinding met de voorbereidingen tot implementatie van de Omgevingswet 

per 1 januari 2022. De raad is daarmee in staat zijn rol op te pakken die nodig is om goed aan te haken 

op de Omgevingswet. 

d. Is de gemeentelijke digitale werkomgeving op orde om documenten (aanvragen en meldingen) 

vanuit de landelijke voorziening te ontvangen? 

Ook hier ligt de gemeente op schema en klaar voor implementatie van het landelijk DSO. Naast 

aanschaf en het laten functioneren van de nodige software zijn ook de digitalisering en werkafspraken 

met de ODG op orde. De opleidingen voor de medewerkers om te kunnen werken in de nieuwe digitale 

omgeving zijn gestart of staan op het punt te starten. 

e. Wat zijn de financiële consequenties (o.a. legesinkomsten, veranderingen financiële effecten) die 

de Omgevingswet meebrengt en hoe houdt de gemeente hier rekening mee? 



 

 

 

Door de inwerkingtreding van de WKB vervallen de legesinkomsten voor gevolgklasse I. Hier tegenover 

staat dat de capaciteit die nodig is voor de vergunningverlening ook wegvalt. Legesinkomsten zijn juist 

bedoeld om de ambtelijke capaciteit te compenseren. Per saldo heeft dit dus geen financieel effect. 

Wel krijgt de gemeente te maken met administratieve kosten als uitvloeisel van de Wkb, maar deze 

kosten zijn nu nog niet bekend. 

Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in de structurele kosten die de Omgevingswet na 2022 

meebrengt. In de loop van april 2022 kan de minister van BZK pas duidelijkheid hierover bieden en dan 

zijn ook de standpunten hierover van VNG, IPO en Unie van Waterschappen bekend. Dit betekent dat 

de gemeente pas in de loop van het voorjaar van 2021 inzicht heeft de structurele kosten van de 

Omgevingswet na 2021. 

f. Hoe worden medewerkers getraind (in kennis en kunde maar ook in houding en cultuur) om de 

nieuwe wetgeving toe te passen? 

De medewerkers zijn al deels opgeleid (omgevingsplan, toepassen nieuwe software) en er wordt 

gewerkt aan een opleidingsprogramma. Verder komen er pilots voor de omgevingsplannen, wordt er 

met het initiatievenloket gewerkt volgens de geest van de Omgevingswet en komt er oefencasuïstiek. 

Naast inhoudelijke kennis en vaardigheden vraagt de Omgevingswet ook een cultuuromslag van 

medewerkers: van “Nee, tenzij…” naar “Ja, mits…”en naar lokaal maatwerk. Het is belangrijk om ook 

hier expliciet aandacht aan te besteden. 

 

Op basis van de bevindingen en de beantwoording van de onderzoeksvragen gelden de volgende 

conclusies: 

- Gemeente is goed voorbereid om per 1 januari 2022 verantwoord de Omgevingswet uit te 
voeren. Gemeente ligt op koers voor wat betreft uitvoering van de routekaart van de VNG; 

- De digitale werkomgeving om de Omgevingswet uit te voeren is op orde, zowel intern als 
met de ODG en de medewerkers volgen een opleidingstraject hiervoor; 

- De transitie van de Omgevingswet is per 1 januari in de basis afgerond en kan daarna verder 
groeien naar het gewenste nog te bepalen niveau; 

- De transformatie (cultuurverandering) is nog niet afgerond en hieraan dient na 2021 nog 
volop energie te worden gestoken om daarmee van de Omgevingswet een succes te maken. 

- De gemeente krijgt pas in de loop van het voorjaar 2021 inzicht in de structurele 
uitvoeringskosten van de Omgevingswet na 2021. 

- De gemeente heeft al geïnvesteerd in opleidingen en stelt nog een opleidingsprogramma 
op. 

 

Aanbevelingen 

- Biedt zo spoedig mogelijk inzicht aan de raad over de financiële consequenties van de 
Omgevingswet na 2021; 

- Ga als organisatie het gesprek aan met de medewerkers hoe zij denken om te gaan met het 
gedachtengoed van de Omgevingswet en hoe dit zijn plek kan krijgen in de organisatie 
(gewenste cultuuromslag). 

 


