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Beslispunten
1. Het Dagelijks Bestuur geeft de ODG de opdracht om de financiële impact van de
Omgevingswet nader te onderzoeken en tevens daarbij de mogelijkheden voor kostenbesparing
door efficiency te verwerken.
Inleiding
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Als Omgevingsdienst én gezamenlijk in de
keten gaan we op een nieuwe wijze werken. Hier bereiden we ons met elkaar op voor. We merken
dat we stappen zetten en constateren tegelijkertijd dat we aan de vooravond staan van een
grote veranderopgave.
Veranderopgaven gaan niet vanzelf; veelal gaat dit gepaard met grote incidentele en structurele
investeringen. Dhr. Seinstra heeft op 26 maart 2021 een toelichting gegeven van zijn onderzoek
naar de financiële impact van de Omgevingswet op omgevingsdiensten. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de structurele kosten mogelijk kunnen toenemen met 10-12%. Zes kostendrijvers
liggen hier aan ten grondslag:
1. Meer specifiek, minder vergunningverlening, meer complex en minder standaard,
relevantie buiten de inrichting
2. Meer meldingen, maar specifiek per omgevingsplan en dus minder generiek
3. Meer uren vooroverleg
4. Meer uren toezicht door meer meldingen en meer specifieke gevallen
5. Informatie inzake monitoring
6. Herijking P&C en werkwijzen
Het bestuur van de ODG heeft als uitgangspunt meegegeven dat de inwerkingtreding van de
Omgevingswet niet mag leiden tot grote kostenstijgingen voor de ODG. De verwachting is dat
de bestaande taken budgetneutraal uitgevoerd kunnen worden; dat is ook het uitgangspunt van
de wet.
Het is echter van belang om deze uitgangspunten te toetsen aan de praktijk en de
werkafspraken die momenteel worden gemaakt. Daarnaast heeft de ODG de opdracht om zo
efficiënt mogelijk te werken en kan de dienst daar eventueel winst behalen, zodat het totaal niet
duurder uit hoeft te pakken.
Opdracht
Het Dagelijks Bestuur geeft de ODG de opdracht om de financiële impact van de Omgevingswet
nader te onderzoeken en tevens daarbij de mogelijkheden naar efficiency te verwerken. Dhr.
Seinstra wordt gevraagd een second opinion uit te voeren op dit onderzoek.

Randvoorwaarden
Om deze opdracht goed uit te voeren is een aantal randvoorwaarden gesteld:






Pragmatische aanpak, gezien de vele opgaven.
Alle betrokkenen goed op de hoogte stellen van het proces en de uitkomsten. Denk
hierbij aan Bestuur, VTH Platform, RPOG/GDO/DO1.
Sleutel ligt zowel bij deelnemers als bij dienst; alleen samen kunnen we de keten
werkbaar en efficiënt laten zijn. Tijdig inzicht in afspraken is daarvoor essentieel.
Spanning regionale afspraken en lokale keuzevrijheid hanteerbaar maken.
Uitkomsten geven een indicatie, die gedurende een jaar worden gemonitord om aan de
hand daarvan eventuele effecten daadwerkelijk in de begroting te verwerken.

Planning
De volgende planning wordt voorgesteld:
Wat
Voorbereiding
Mogelijke efficiency doelen
bepalen
Ketenafspraken in beeld
Uitvoeren impactanalyse
Onafhankelijke toets
Opleveren resultaten aan
bestuur

Wie
ODG
ODG en VTH platform

Wanneer
Juni
Juni

ODG en bevoegde gezagen
ODG
Dhr. Seinstra
ODG

Juli
Augustus
September
Oktober

Daarnaast wordt voorgesteld om periodiek het VTH platform en het Dagelijks Bestuur op de
hoogte te stellen van de ontwikkelingen.
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