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Wat komt er aan de Orde?

1. Opzet onderzoek

2. Onderzoeksvragen

3. Beantwoording onderzoeksvragen

4. Conclusies en aanbevelingen

5. Vragen



• Quick scan-onderzoek

• Documentenonderzoek

• Stand van zaken per 1 maart 2021

• Normenkader “Route 2022 voor gemeenten en 

uitvoeringsdiensten”

• *  spoor a: ambitie, strategie en beleid

* spoor b: omgevingsvisie en programma

* spoor c: omgevingsplan

* spoor d: initiatieven, dienstverlening ,behandelproces

* spoor e: monitoring, toezicht en handhaving

→ 27 minimale acties
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Onderzoeksopzet



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?

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

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

d. Is de gemeentelijke digitale werkomgeving op orde?

e. Wat zijn de financiële consequenties en hoe houdt de gemeente hier rekening mee?

f. Hoe worden medewerkers getraind –kennis, kunde, houding en cultuur- om de nieuwe 

wetgeving toe te passen
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Onderzoeksvraag implementatie Omgevingswet



- Met het Programma Ow heeft de gemeente zich gedegen voorbereid

- Deelprojecten sluiten naadloos aan bij routeboek VNG

- Uitvoering deelprojecten liggen op koers

- Transitie naar de Ow is in de basis op orde

- Transformatie na 2022 (doorgroeien) afhankelijk van verdere ambities gemeente

- (Blijven) investeren in transformatie (cultuurverandering) om van Ow een succes te 

maken
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Is de gemeente voorbereid om per 1 januari 2022 Ow in 
te voeren?



a. Wat moet de gemeente minimaal hebben gedaan?

Gemeente zorgt ervoor door uitvoering te geven aan het spoorboek VNG dat in ieder geval de minimale acties 

zijn uitgevoerd om per 1 januari Ow verantwoord in te voeren

b. Waar liggen risico’s en kunnen deze worden opgelost?

Er bestaat nog geen inzicht in de structurele kosten die de Ow meebrengt. In de loop van het jaar komt 

hierover duidelijkheid. Uitgangspunt nu: budgettair neutraal, kosten Ow zijn binnen 10 jaren terugverdiend!

c. Hoe wordt de raad betrokken?

Via de raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet is er een liaison tussen ambtelijke organisatie, college en 

raad en daarmee is de raad in staat om zijn rol op te pakken
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Beantwoording subvragen (1)



• d. Is de gemeentelijke digitale werkomgeving werkomgeving op orde?

Goed op schema en klaar voor implementatie landelijk DSO en afstemming met ODG. Medewerkers zijn en 

worden opgeleid

• e. Wat zijn de financiële consequenties?

Gemeente blijft naar verwachting binnen implementatiebudget Ow. Er bestaat nog geen inzicht in de 

structurele kosten die de Ow meebrengt. Hierover komt (pas) duidelijkheid in de loop van het jaar.

• f. Hoe worden medewerkers getraind –in kennis, kunde, houding en cultuur- om Ow goed toe te 

passen?

Medewerkers zijn al deels opgeleid (omgevingsplan, toepassen nieuwe software), er wordt gewerkt met 

een initiatievenloket en gebruik gemaakt van oefencasuïstiek. Het is ook belangrijk om expliciet aandacht 

gewenste cultuuromslag.
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Beantwoording subvragen (2)



• Conclusies

• Gemeente is goed voorbereid om per 1 januari 2022 verantwoord de Ow uit te voeren

• Digitale werkomgeving Ow op orde, zowel intern als met ODG

• Transitie Ow is per 1 januari 2022 in de basis afgerond en kan doorgroeien naar gewenst ambitieniveau

• Transformatie (cultuuromslag) nog niet afgerond en hierin dient na 1 januari 2022 energie in gestoken te worden

• Pas in de loop van dit jaar inzicht in de structurele financiële situatie

• Gemeente stelt nog een opleidingsprogramma op

• Aanbevelingen

• Bied z.s.m. inzicht in de structurele financiële consequenties Ow na 2022

• Ga met medewerkers in gesprek hoe invulling te geven aan het gedachtengoed van de Ow (gewenste cultuuromslag)
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Conclusies en aanbevelingen
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