
      

Bundel - Algemeen Bestuur  OD IJSSELLAND van 6 oktober 2022

 

 

 

1 14:30 - Opening en vaststellen agenda
2 14:35 - Mededelingen (ter informatie)

Rapport Cebeon over financiële effecten van de Omgevingswet voor omgevingsdiensten (toelichting door
Pieter-Jan)
Verkennen bestuurlijk overleg Overijsselse omgevingsdiensten (toelichting door Pieter-Jan)

20220909 Informerende AB nota Cebeon onderzoek.docx

Bijlage Cebeon - Eindrapport Financiele effecten Omgevingswet voor Omgevingsdiensten.pdf

3 14:40 - Ingekomen stukken (ter informatie)
Er zijn geen ingekomen stukken.

4 14:50 - Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming)
Voorgesteld wordt het verslag van de AB-vergadering van 7 juli 2022, waarin alle besluiten staan vermeld,
vast te stellen

20220707_concept_verslag_Algemeen_Bestuur_OD_IJsselland_7_juli_2022.pdf

5 14:55 - Aanwijzen DB-lid (ter besluitvorming)
De OD heeft voor de nieuwe raadsperiode een voltallig DB nodig. Daarom heeft het AB op 7 juli 2022
besloten om de vacante positie in het DB (ontstaan door het vertrek van de heer Wagenmans) in te vullen.
Arjan Spaans heeft als enige zijn interesse in het DB-lidmaatschap kenbaar gemaakt. Het DB is verheugd
met de interesse van de heer Spaans.
Voorgesteld wordt om de heer Arjan Spaans met ingang van 6 oktober 2022 aan te wijzen als lid van het
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland.

20220815 AB nota aanwijzen DB lid.docx

6 15:00 - Afrekenen over 2022 (ter besluitvorming)
Het jaar 2022 kenmerkt zich als een overgangsjaar, ook wat het afrekenen betreft. Tot en met 2021 werd er
namelijk niet afgerekend op basis van de geleverde productie, terwijl het AB besloten heeft omdat vanaf
2023 wel te doen. In het AB is afgesproken dat het DB met een voorstel zou komen voor het afrekenen in
2022. Zowel vanuit het DB, de organisatie als vanuit de ambtelijke ondersteuning van de deelnemers is de
wens om in 2022 af te rekenen op basis van de werkelijk geleverde uren en daarbij de volgende
uitgangspunten te hanteren:
a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor het afrekenen van
de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen               opbrengsten over dat jaar;
b)	De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de oorspronkelijk bij de
begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel;
c) Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening.
Voorgesteld wordt om af te rekenen over 2022 op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten.

20220911 AB nota inzake afrekenen 2022.docx

7 15:10 - Evaluatie van de GR en aanverwante documenten (ter besluitvorming)
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de GR) rust op het AB
de plicht om een evaluatie van de GR uit te voeren. Op 4 maart 2021 heeft AB in dat kader besloten om:
de evaluatie van de GR op te vatten als een onderzoek, binnen de wettelijke kaders, naar de praktische
uitvoerbaarheid van de regeling en daarop gebaseerde regelingen, zowel vanuit het oogpunt van de
deelnemers als vanuit het oogpunt van de organisatie;
de evaluatie uit te voeren tegelijkertijd met de verplichte implementatie van de wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (hierna: de Wgr), doch uiterlijk voor 1 juli 2023 als blijkt dat de implementatie
van de wijziging van de Wgr te lang op zich laat wachten.
Omdat de gewijzigde Wgr op 1 juli 2022 in werking is getreden (met een implementatietermijn van twee
jaar), wordt voorgesteld om te starten met de evaluatie van de GR. In de AB-nota voor de AB-vergadering
van 4 maart 2021 (zie bijlage) is toegezegd dat een (project)voorstel over de uitvoering van de evaluatie ter
besluitvorming aan het AB zou worden voorgelegd. Met bijgevoegde nota wordt invulling geven aan die
toezegging.
Voorgesteld wordt om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en daarop gebaseerde
documenten te evalueren op de wijze zoals in bijgevoegd voorstel omschreven.

20220727 AB nota evaluatie GR.docx

20210304 eerder AB besluit over evaluatie GR.pdf

8 15:20 - Aanwijzen accountant en vaststellen controleprotocol (ter besluitvorming)



 

De OD heeft een accountant nodig voor de controlerende en certificerende functie van de jaarrekening. Het
contract met de huidige accountant (Brouwers Accountants BV) liep tot en met het boekjaar 2021. Middels
een aanbesteding is een uitvraag gedaan bij drie kantoren. Alleen Brouwers Accountants BV heeft
ingeschreven op de uitvraag. De inschrijving van Brouwers voldoet aan de gestelde eisen.
Voorgesteld wordt om:
Brouwers Accountants BV voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als accountant van de
Omgevingsdienst IJsselland, met de mogelijkheid om maximaal eenmaal met twee jaar te verlengen;
Bijgevoegd controleprotocol en normenkader vast te stellen, welke de accountant als richtlijn voor de
controle dient te gebruiken.

25082022 AB nota aanwijzen accountant en vaststellen controleprotocol.docx

20220917 Controleprotocol en nomenkader OD IJsselland.docx

9 15:30 - AB-heisessie (opiniërend)
Op 2 december 2022 staat de eerstvolgende AB-heisessie gepland. Het DB gaat voor deze dag een
passend programma samenstellen. Voorgesteld wordt om op 6 oktober in de AB-vergadering hierover een
opiniërend gesprek te voeren aan de hand van bijgevoegde AB-nota.

20220824 AB nota AB heisessie 2 december 2022.docx

10 15:40 - Problematiek rond asfaltcentrales (ter informatie; mondeling)
Anneke Donkersloot verzorgt een presentatie over de milieuproblematiek rond asfaltcentrales.

11 16:00 - Stand van zaken najaarsberap 2022 (ter informatie, mondeling)
Het DB en de organisatie praten u bij over de stand van zaken rond de najaarsberap 2022. Een
PowerPointpresentatie wordt nog toegevoegd aan deze agenda.

12 16:10 - Planning en uitgangspunten Uitvoeringsprogramma 2023 (ter informatie)
Het DB informeert u over de planning en de uitgangspunten van het Uitvoeringsprogramma 2023.

220816 Informerende memo AB planning en uitgangspunten UVP 2023.docx

13 16:15 - Bestuurlijke vergaderplanning 2023 (ter besluitvorming)
In de bijlage vindt u de voorgestelde vergaderplanning 2023. Deze planning is afgestemd met uw
secretariaten. Belangrijkste aandachtspunt in deze planning is het feit dat door een wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en Provinciale Staten 12 weken de tijd hebben gekregen
(voorheen 8 weken) om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de OD. Dit leidt
ertoe dat op 20 juli 2023 een AB-vergadering gepland staat, waar deze afgelopen jaren altijd begin juli
gepland stond. Dit is de laatste week voor de zomervakantie. De enige andere relevante wijziging ten
opzichte van eerdere jaren, is het feit dat op voorhand tijd ingeruimd is voor een informele AB-sessie. Dit
gelet op de wens van het AB om met enige regelmaat in die vorm met elkaar van gedachten te kunnen
wisselen.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de vergaderplanning 2023.

20220824 AB nota vergaderplanning 2023.docx

20220824 Vergaderplanning OD IJsselland 2023 DB AB versie 24 augustus.docx

14 16:20 - Rondvraag en sluiting
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Onderwerp Cebeon onderzoek 
Registratienummer
Datum memo 9 september 2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Pieter-Jan van Zanten
Functie/team directie
Telefoon 0683708213
Status definitief
Bijlagen 1
Afgestemd met Jurjen Bos

Onderwerp
Cebeon heeft in opdracht van Omgevingsdienst NL de financiële effecten van de komst van de 
Omgevingswet voor omgevingsdiensten in beeld gebracht. Met betrekking tot de omgevingsdiensten,  
identificeert het rapport de hiaten in het ‘Integraal financieel beeld’ ( Integraal Financieel Beeld 
Stelselherziening Omgevingswet | Rapport | Rijksoverheid.nl  ), zoals opgesteld in opdracht van Rijk, 
IPO, VNG en UvW.

Kennisnemen van 
Het voornemen van Omgevingsdienst NL om op basis van de inhoud van dit rapport, centraal het 
gesprek aan te gaan met het Rijk en de koepels.  De uitkomsten hiervan zullen met het AB worden 
gedeeld. De VNG heeft overigens besloten om dit rapport onder haar leden te verspreiden. 

Inleiding
Er is, in opdracht van het Rijk, VNG, IPO en UvW, een ‘Integraal financieel beeld’ opgesteld over de 
financiële effecten van de komst van de Omgevingswet. Omgevingsdienst NL heeft signalen dat de 
financiële effecten voor omgevingsdiensten hierbinnen onvoldoende zijn meegenomen en heeft 
daarover haar zorgen richting de koepels en tevens het Rijk, geuit. Volgens voorzichtige ramingen zijn 
de transitiekosten voor alle omgevingsdiensten in Nederland tussen 99 en 143 miljoen euro. Dit 
bedrag is vele malen hoger dan de 4 à 8 miljoen euro aan transitiekosten voor alle omgevingsdiensten 
die, weliswaar met kanttekeningen, uit het ‘Integraal financieel beeld’ komen. 

In het Cebeon onderzoek  zijn twee onderzoeksdoelen geformuleerd: 
1. Het opsporen van – substantiële – hiaten in de geraamde financiële effecten van de Omgevingswet 
in het Integraal financieel beeld, waar het gaat om de werkzaamheden die door omgevingsdiensten 
worden uitgevoerd, onderscheiden naar structurele en incidentele kosteneffecten. 

2. Het in beeld brengen van goed onderbouwde, substantiële financiële gevolgen van de 
Omgevingswet voor omgevingsdiensten binnen het Integraal financieel beeld, op landelijk 
totaalniveau en doorvertaald naar de betekenis voor individuele omgevingsdiensten. 
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Kernboodschap
In het onderzoek is nagegaan welke veranderingen op de beleidsvelden Milieu en Ruimte financiële 
gevolgen kunnen hebben voor de Omgevingsdienst. Helaas kunnen op basis van de nu beschikbare 
gegevens geen betrouwbare landelijke ramingen worden opgesteld. Omgevingsdiensten zitten in 
verschillende voorbereidingsstadia waardoor onduidelijkheid bestaat over de uit te voeren taken 
onder de Omgevingswet.

Op basis van het onderzoek zijn belangrijke aandachtspunten benoemd die ook als handvat kunnen 
dienen voor individuele omgevingsdiensten in het overleg met opdrachtgevers over de op te dragen 
taken. 

1) Decentrale beleidsvrijheid, met effect op vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu;
Omgevingsdiensten zien veel extra werk op zich af komen, als gemeenten en provincies elk op een 
eigen manier de decentrale beleidsvrijheid gaan invullen. Er kunnen dan niet alleen verschillen in 
normen ontstaan, maar ook verschillen in definities en toe te passen rekenmodellen. Elke gemeente 
en provincie heeft de bevoegdheid eigen beslissingen te nemen en iets te veranderen aan de (eerder 
onderling afgestemde) regels of normen, hetgeen dan (per saldo) tot een toename van kosten leidt. 

2) Vergunningverlening en meldingen milieu; Belangrijkste kostenverhogende factoren zijn: meer 
vooroverleg, de rol van casemanager wordt zwaarder, aparte melding per MBA en open normen. 
Hiertegenover staan ook kostenverlagende factoren zoals de vervanging van sommige 
vergunningplichten door meldingsplicht, en van sommige meldingsplichten door informatieplicht. 
Naar verwachting van de meeste responderende omgevingsdiensten is het effect van 
kostenverhogende factoren voor omgevingsdiensten (die, zoals hiervoor aangegeven, juist 
complexere gevallen behandelen) groter dan van kostenverlagende, waardoor er per saldo een 
toename van kosten wordt verwacht. 

3) Toezicht en handhaving milieu; Open normen leiden naar verwachting tot extra vragen van 
initiatiefnemers aan de Omgevingsdienst, complexere toetsing (minder eenduidig toetsingskader), 
minder werken met checklists en meer gespreksvoering bij inspecties, mogelijk meer 
waarschuwingsbrieven van de Omgevingsdienst, mogelijk toename van klachten. 

4) Tot slot; Sommige effecten worden verschillend beoordeeld door omgevingsdiensten. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om de Omgevingstafel (bestaande praktijk of nieuw?) of aanpassingen aan het ICT-
systeem (past niet of wel in de reguliere onderhouds- en vervangingscyclus? waardoor er wel of geen 
extra kosten vanwege DSO zijn). 

Daarnaast worden twee risico’s benoemd op substantiële extra kosten: 
(1) de duur van de transitieperiode, namelijk tot 2029 met bijbehorende lange onzekerheid over 
normen en (2) het DSO, dat bij nog niet volledig draaien of haperingen tot onvoorziene extra kan 
kosten leiden (deels werken met twee systemen naast elkaar). 
Verder ontbreken de extra kosten met betrekking tot de wijzigingen ten aanzien van de 
geluidregelgeving in het Integraal financieel beeld. Dit is een nieuwe taak voor gemeenten en 
provincies. 
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Bij vergunningen en omgevingsplannen zal met deze nieuwe geluidregels rekening moeten worden 
gehouden. De twee deelonderzoeken naar geluid zijn niet opgenomen in voornoemd integraal 
financieel beeld vanwege voorziene beperkte financiële effecten en uiteenlopende inzichten bij het 
ministerie (ten tijde van het onderzoek) over de mogelijke effecten.

Communicatie
De VNG heeft besloten het onderzoek onder haar leden te verspreiden. Omgevingsdienst NL gebruikt 
het onderzoek om centraal het gesprek aan te gaan met het Rijk, VNG, IPO en UvW. 

Vervolg
Het aangeleverde cijfermateriaal biedt onvoldoende basis voor landelijke ramingen van (structurele) 
financiële gevolgen van de Omgevingswet. Sommige omgevingsdiensten, ook de OD IJsselland, 
werken wel met ramingen (impact-analyses), op basis van aannames en met de nodige 
onzekerheden. 
De belangrijkste struikelblokken vormen het vooralsnog ontbreken van afspraken met de 
opdrachtgevers en onzekerheid over variatie in normen tussen opdrachtgevers. Hierdoor is het lastig 
voor een Omgevingsdienst structurele financiële effecten te ramen en zich tijdig en adequaat 
inhoudelijk te kunnen voorbereiden (inclusief personeelsbeleid). 

Onze Omgevingsdienst heeft incidenteel beperkte budgetten beschikbaar gekregen voor de invoering. 
Deze zien voornamelijk op de strikt noodzakelijke procesaanpassingen, ICT-maatregelen en een 
beperkt opleidings- en trainingsbudget. De daarop ingezette uren en middelen zijn separaat 
bijgehouden en verantwoord.

Op basis van dit rapport zullen in het najaar gesprekken tussen Rijk, de koepels en Omgevingsdienst 
NL worden gevoerd over de gevolgen en de oplossingen. Het AB wordt geïnformeerd over de 
uitkomsten hiervan. Dit aspect zal ook meegenomen worden in een AB-voorstel voor het programma 
van de AB-heisessie.

Bijlagen
Cebeon rapport
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S Managementsamenvatting 

S.1 Aanleiding, onderzoeksdoel en -scope 

De tot nog toe uitgevoerde onderzoeken naar de financiële effecten van de stelselherziening omgevings-

recht (Omgevingswet en de nadere Besluiten en Regelingen) strekken zich uit over de volle breedte van de 

beleidsvelden die zullen worden geraakt door de stelselherziening. Er is een landelijk ‘Integraal financieel 

beeld’ opgesteld door het Rijk, VNG, IPO en UvW gezamenlijk.1 Omgevingsdienst NL heeft signalen dat 

de financiële effecten voor omgevingsdiensten hierbinnen onvoldoende zijn meegenomen en heeft daarover 

haar zorgen richting de VNG en het IPO, en tevens het Rijk, geuit.2 

 

Dit onderzoek heeft tot doel nader inzicht te creëren in mogelijke hiaten met betrekking tot omgevingsdien-

sten in het Integraal financieel beeld van de effecten van de Omgevingswet, de financiële omvang van deze 

mogelijke hiaten te ramen én een onderlegger te bieden voor gesprekken op landelijk en op regionaal ni-

veau. 

 

Op basis hiervan zijn de twee onderzoekdoelen geformuleerd: 

1. Het opsporen van – substantiële – hiaten in de geraamde financiële effecten van de Omgevingswet in 

het Integraal financieel beeld, waar het gaat om de werkzaamheden die door omgevingsdiensten wor-

den uitgevoerd, onderscheiden naar structurele en incidentele kosteneffecten. 

2. Het in beeld brengen van goed onderbouwde, substantiële financiële gevolgen van de Omgevingswet 

voor omgevingsdiensten binnen het Integraal financieel beeld, op landelijk totaalniveau en doorver-

taald naar de betekenis voor individuele omgevingsdiensten. 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is deskresearch uitgevoerd waarbij bestaande landelijke onder-

zoeksrapporten en documenten van omgevingsdiensten zijn bestudeerd. Daarnaast zijn in twee fasen aan-

vullende gegevens bij een zestal omgevingsdiensten verzameld door middel van een enquête en interviews. 

 

Omgevingsdiensten voeren taken uit voor zowel gemeenten als provincies op verschillende beleidsvelden 

die in worden geraakt door de Omgevingswet. Het betreft de beleidsvelden Milieu, Bouwen, Ruimtelijke 

ordening, Water en Natuur. Milieu is verreweg het belangrijkste terrein, gevolgd door Bouwen en in geringe 

mate met Ruimte.3 Water- en natuurtaken worden door slechts enkele omgevingsdiensten uitgevoerd en 

zijn daarom in het onderzoek niet meegenomen. Bouwtaken worden gelijktijdig en in sterkere mate geraakt 

door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), en slechts beperkt door de Omgevingswet. Het 

onderzoek heeft zich derhalve toegespitst op de beleidsvelden Milieu en Ruimte. Bodemtaken zijn in het 

onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat hiernaar een apart onderzoek wordt uitgevoerd. 

S.2 Hiaten in Integraal financieel beeld: transitiekosten 

In het landelijk Integraal financieel beeld zijn de transitiekosten voor omgevingsdiensten geraamd op circa 

4 à 8 miljoen euro. De bevindingen van Omgevingsdienst NL (op basis van 15 diensten 12 miljoen euro in 

het jaar 2020) en de VNG (23 miljoen euro) leveren indicaties op voor het vermoeden dat de transitiekosten 

 
1 KokxDeVoogd, Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet, 11-3-2021. 
2  Brief reactie. Consultatie integraal financieel beeld 30-3-2021. 
3 Cebeon, Nulmeting Omgevingswet, 23-2-2021: circa helft milieu-uitgaven gemeenten en provincies bij uitvoeringsdiensten, pag. 14 en 18. 
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van omgevingsdiensten in het landelijk onderzoek niet volledig zijn meegenomen. Een van de redenen 

hiervoor ligt in de werkwijze van het landelijk onderzoek. Daarin zijn omgevingsdiensten niet zelf be-

vraagd. Daarbovenop komt dat de ramingen, in alle genoemde onderzoeken, niet actueel zijn. Het lijkt erop 

dat hierin de uitstelkosten (naar 1-1-2022) van omgevingsdiensten niet zijn meegenomen. Extra kosten van 

uitstel naar 1-1-2023 zijn in elk geval niet meegenomen, omdat deze datum na afronding van het betreffende 

onderzoek pas bekend is gemaakt. Daarnaast zijn er verschillen in afbakening van wat onder implementa-

tiekosten wordt verstaan en de periode die ze beslaan. 

In het voorliggende onderzoek is voor de afbakening van transitiekosten zo goed mogelijk aangesloten bij 

de definitie die in de landelijke onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet is gebruikt. 

Onderdeel hiervan vormen extra kosten voor vergunningverlening en meldingen milieu, vanwege de om-

zetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (MBA), invoering vergunningplicht voor inrich-

tingen waar nu omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) geldt, informatieplicht als nieuwe vorm 

en de herinvoering van milieuleges (aanpassing van de administratie van omgevingsdiensten). Met betrek-

king tot Ruimte is als belangrijkste kostenbepalende factor de ontwikkeling van de eerste omgevingsplan-

nen naar voren gekomen en het opbouwen van jurisprudentie. 

 

Tabel S.1: Transitiekosten, geraamd voor alle omgevingsdiensten, met bandbreedtes (mln euro) 

Periode Onderkant bandbreedte Bovenkant bandbreedte 

Totaal alle 29 omgevingsdiensten 99 143 

Gemiddeld per omgevingsdienst 3,4 4,9 

 

Tabel S.1 laat zien dat, volgens voorzichtige ramingen de transitiekosten voor alle omgevingsdiensten in 

Nederland tussen 99 en 143 miljoen euro kunnen worden geraamd. Dit bedrag is vele malen hoger dan de 

4 à 8 miljoen euro aan transitiekosten voor omgevingsdiensten die, weliswaar met kanttekeningen, uit het 

landelijk onderzoek kwam. We noemen de raming voorzichtig omdat in de basiscijfers voor de ramingen 

niet alle posten (van de definitie van transitiekosten) konden worden gekwantificeerd, de raming vanaf 

2023 onvolledig is en de btw buiten beschouwing is gebleven. 

 

Daarnaast zijn de toekomstige transitiekosten erg afhankelijk van: 

• de mate van afstemming tussen opdrachtgevers (meer of minder uniformiteit); 

• de mate waarin begeleiding en advies door opdrachtgevers wordt gevraagd; 

• de taakopdracht door bevoegd gezagen aan de omgevingsdienst; 

• het al dan niet opnemen van (de nieuwe) geluidtaak in de opdracht, namelijk het opstellen van geluids-

productieplafonds voor lokale wegen en industrieterreinen (en daarna geluidmonitoring); 

• het functioneren van het DSO (en maatregelen bij het mogelijk falen daarvan); 

• de organisatie van de communicatie die gevolgen heeft voor de mate waarin omgevingsdiensten infor-

matie moeten verstrekken en vragen van initiatiefnemers moeten beantwoorden; 

• de mate waarin collectief lerend vermogen in de beginperiode wordt georganiseerd, waarmee kan wor-

den voorkomen dat iedere individuele omgevingsdienst zelf het wiel moet uitvinden; 

• het voor de eerste keer toepassen van nieuwe instrumenten en werkwijzen, met verwachte toename van 

toezichtsinspanningen, bezwaar- en beroepsprocedures, het ontwikkelen jurisprudentie. 

 

Het ontbreken van (uit administraties niet herleidbare) onderdelen van transitiekosten en de onvolledigheid 

en onzekerheid van de ramingen van transitiekosten vanaf 20234 betekent dat de gepresenteerde cijfers als 

ondergrens moeten worden beschouwd. In het bijzonder is naar voren gekomen dat met de omzetting van 

inrichtingen naar MBA een hoog bedrag kan zijn gemoeid, vooral bij grote omgevingsdiensten met veel 

complexe inrichtingen. Ramingen hiervoor waren niet altijd beschikbaar. 

 
4  Op basis van de aangeleverde informatie door 4 omgevingsdiensten gaat het vanaf 2023 om indicatief circa 1,80 euro per inwoner of 4.900 

euro per fte. 
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Het verdient daarom aanbeveling om vanaf nu transitiekosten te ramen en te registreren om beter het ge-

sprek te kunnen voeren over de eenmalige kosten. 

S.3 Veranderingen Omgevingswet met structurele financiële gevolgen 

In het onderzoek is nagegaan welke veranderingen op de beleidsvelden Milieu en Ruimte financiële gevol-

gen kunnen hebben voor de omgevingsdienst. Helaas kunnen op basis van de nu beschikbare gegevens geen 

betrouwbare landelijke ramingen worden opgesteld. Omgevingsdiensten zitten in verschillende voorberei-

dingsstadia waardoor onduidelijkheid bestaat over de uit te voeren taken onder de Omgevingswet. Het feit 

dat die afspraken nog niet zijn afgerond, weerspiegelt ook een soort kip-ei-probleem: omdat omgevings-

diensten nog niet weten welke opdrachten ze krijgen van de bevoegd gezagen (wat betreft wettelijke taken, 

overdracht bevoegdheden, bieden van advies en ondersteuning), kunnen ze ook nog geen betrouwbare fi-

nanciële effecten ramen. Tegelijkertijd weten bevoegd gezagen zelf nog niet hoeveel middelen ze beschik-

baar hebben voor de taken die ze zelf dan wel door omgevingsdiensten willen laten uitvoeren. Wel is als 

algemeen beeld naar voren gekomen, dat men op dit moment een structurele kostenstijging verwacht omdat 

juist de complexere gevallen door omgevingsdiensten worden behandeld. Ook verwacht men extra coördi-

natie-, overleg- en adviestaken voor omgevingsdiensten. 

 

Op basis van het onderzoek zijn belangrijke aandachtspunten benoemd die ook als handvat kunnen dienen 

voor individuele omgevingsdiensten in het overleg met opdrachtgevers over de op te dragen taken. 

 

1) Decentrale beleidsvrijheid, met effect op vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 

Omgevingsdiensten zien veel extra werk op zich af komen, als gemeenten en provincies elk op een eigen 

manier de decentrale beleidsvrijheid gaan invullen. Er kunnen dan niet alleen verschillen in normen ont-

staan, maar ook verschillen in definities en toe te passen rekenmodellen. Elke gemeente en provincie heeft 

de bevoegdheid eigen beslissingen te nemen en iets te veranderen aan de (eerder onderling afgestemde) 

regels of normen, hetgeen dan (per saldo) tot een toename van kosten leidt. 

 

2) Vergunningverlening en meldingen milieu 

Belangrijkste kostenverhogende factoren zijn: meer vooroverleg, de rol van casemanager wordt zwaarder, 

aparte melding per MBA en open normen. Hiertegenover staan ook kostenverlagende factoren zoals de 

vervanging van sommige vergunningplichten door meldingsplicht, en van sommige meldingsplichten door 

informatieplicht. Naar verwachting van de meeste responderende omgevingsdiensten is het effect van kos-

tenverhogende factoren voor omgevingsdiensten (die, zoals hiervoor aangegeven, juist complexere geval-

len behandelen) groter dan van kostenverlagende, waardoor er per saldo een toename van kosten wordt 

verwacht.  

 

3) Toezicht en handhaving milieu 

Open normen leiden naar verwachting tot extra vragen van initiatiefnemers aan de omgevingsdienst, com-

plexere toetsing (minder eenduidig toetsingskader), minder werken met checklists en meer gespreksvoering 

bij inspecties, mogelijk meer waarschuwingsbrieven van de omgevingsdienst, mogelijk toename van klach-

ten. 

 

4) Tot slot 

Sommige effecten worden verschillend beoordeeld door omgevingsdiensten. Dan gaat het bijvoorbeeld om 

de Omgevingstafel (bestaande praktijk of nieuw?) of aanpassingen aan het ICT-systeem (past niet of wel 

in de reguliere onderhouds- en vervangingscyclus? waardoor er wel of geen extra kosten vanwege DSO 

zijn).  
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Daarnaast worden twee risico’s benoemd op substantiële extra kosten: (1) de duur van de transitieperiode, 

namelijk tot 2029 met bijbehorende lange onzekerheid over normen en (2) het DSO, dat bij nog niet volledig 

draaien of haperingen tot onvoorziene extra kan kosten leiden (deels werken met twee systemen naast el-

kaar). 

 

Verder ontbreken de extra kosten met betrekking tot de wijzigingen ten aanzien van de geluidregelgeving 

in het Integraal financieel beeld. Dit is een nieuwe taak voor gemeenten en provincies. Bij vergunningen 

en omgevingsplannen zal met deze nieuwe geluidregels rekening moeten worden gehouden. De twee deel-

onderzoeken naar geluid niet zijn opgenomen vanwege voorziene beperkte financiële effecten en uitlopende 

inzichten bij het ministerie (ten tijde van het onderzoek) over de mogelijke effecten. 

 

Het aangeleverde cijfermateriaal biedt onvoldoende basis voor landelijke ramingen van (structurele) fi-

nanciële gevolgen van de Omgevingswet. Sommige omgevingsdiensten werken wel met ramingen (impact-

analyses), op basis van aannames en met de nodige onzekerheden. 

De belangrijkste struikelblokken vormen het vooralsnog ontbreken van afspraken met de opdrachtgevers 

en onzekerheid over variatie in normen tussen opdrachtgevers. Hierdoor is het lastig voor een omgevings-

dienst structurele financiële effecten te ramen en zich tijdig en adequaat inhoudelijk te kunnen voorbereiden 

(inclusief personeelsbeleid). 

 

Het verdient daarom aanbeveling om feitelijke kosten administratief beter bij te houden maar vooral (voor 

individuele omgevingsdiensten) te zorgen voor concrete afspraken met opdrachtgevers en het opstellen van 

onderbouwde kostenramingen voor de nog te nemen stappen. Alleen dan is het mogelijk om tijdens de 

invoeringsperiode goed het gesprek tussen omgevingsdienst en opdrachtgevers te voeren over mogelijke 

kosten en baten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. 
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1 Inleiding 

aanleiding 

De tot nog toe uitgevoerde onderzoeken naar de financiële effecten van de stelselherziening omgevings-

recht (Omgevingswet en de nadere Besluiten en Regelingen) strekken zich uit over de volle breedte van de 

beleidsvelden die zullen worden geraakt door de stelselherziening. Er is een landelijk ‘Integraal financieel 

beeld’ opgesteld door het Rijk, VNG, IPO en UvW gezamenlijk.5 Omgevingsdienst NL heeft signalen dat 

de financiële effecten voor omgevingsdiensten hierbinnen niet altijd voldoende of juist zijn meegenomen. 

en heeft hierover haar zorgen richting het Rijk, de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) geuit.6  

Voor zover er hiaten blijken te bestaan, wil Omgevingsdienst NL kwantitatief inzicht verkrijgen in de totale 

omvang van deze hiaten, inclusief onderbouwing daarvan. 

Omgevingsdienst NL heeft daarom onderzoek laten doen door Cebeon naar de financiële effecten van de 

Omgevingswet voor omgevingsdiensten. 

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie, bestaande uit medewerkers van verschillende 

omgevingsdiensten namens Omgevingsdienst NL. 

doel onderzoek 

Het doel van het onderzoek is te komen tot een onderbouwd inzicht in mogelijke hiaten met betrekking tot 

omgevingsdiensten in het Integraal financieel beeld van de effecten van de Omgevingswet, dat als onder-

legger kan dienen voor gesprekken op landelijk en op regionaal niveau.  

 

Op basis hiervan zijn de volgende twee onderzoekdoelen geformuleerd: 

1. Het opsporen van – substantiële – hiaten in de geraamde financiële effecten van de Omgevingswet in 

het Integraal financieel beeld, waar het gaat om de werkzaamheden die door omgevingsdiensten wor-

den uitgevoerd, onderscheiden naar structurele en incidentele kosteneffecten. 

2. Het in beeld brengen van goed onderbouwde, substantiële financiële gevolgen van de Omgevingswet 

voor omgevingsdiensten binnen het Integraal financieel beeld, op landelijk totaalniveau en doorver-

taald naar de betekenis voor individuele omgevingsdiensten. 

afbakening 

In het onderzoek dienden de veranderingen in de kosten van Omgevingsdiensten in beeld te worden ge-

bracht, die het gevolg zijn van de Omgevingswet. Dat betekent dat financiële effecten van de Wet kwali-

teitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig met de Omgevingswet wordt ingevoerd, in dit onder-

zoek niet zijn meegenomen. 

Bovendien zijn, op verzoek van de opdrachtgever, Bodemtaken buiten beschouwing gelaten, omdat hiernaar 

een apart onderzoek wordt uitgevoerd. 

financiële effecten: structurele en eenmalige 

Het onderzoek diende zich te richten op zowel structurele als eenmalige financiële effecten. 

Onder ‘structureel’ effect is verstaan: het verschil in kostenniveau nadat de Omgevingswet volledig zal zijn 

geïmplementeerd ten opzichte van het huidige kostenniveau (rekeningcijfers 2020). 

Onder ‘eenmalig’ effect is verstaan: de kosten die moeten worden gemaakt om over te gaan naar de veran-

derde of nieuwe regels, instrumenten, procedures en werkwijzen onder de Omgevingswet. Het gaat om 

zowel extra hiertoe aangetrokken personeel of inkoop als kosten (ureninzet) vanuit de reguliere organisatie. 

 
5 KokxDeVoogd, Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet, 11-3-2021. 
6  Brief reactie. Consultatie integraal financieel beeld 30-3-2021. 
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Het eigen personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de transitie naar de Omgevingswet zou – bij het 

ontbreken van de transitie – immers andere productieve werkzaamheden uitvoeren. Ook extra kosten ge-

durende de beginperiode vanwege het voor het eerst toepassen van de nieuwe instrumenten, regels, werk-

wijzen en procedures vallen onder ‘eenmalige’ financiële effecten. 

onderzoeksaanpak 

Het onderzoek bestond uit een deskresearch waarbij bestaande landelijke onderzoeksrapporten en docu-

menten van omgevingsdiensten zijn bestudeerd. Daarnaast zijn aanvullende gegevens bij omgevingsdien-

sten door middel van een enquête en interviews verzameld (zie hoofdstuk 2). 

leeswijzer 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 eerst de wijze van dataverzameling onder omgevingsdiensten beschre-

ven. Daarna komen de bevindingen van het onderzoek aan de orde. 

Hoofdstuk 3 gaat over substantiële effecten van de Omgevingswet voor de omgevingsdiensten. De hoofd-

stuk geeft een overal beeld van effecten en de mogelijke hiaten. 

In hoofdstuk 4 wordt het hiaat met betrekking tot transitiekosten gekwantificeerd.  

In hoofdstuk 5 worden de overige, structurele, financiële effecten geduid. Hierin zijn ook voorbeelden van 

eigen ramingen van omgevingsdiensten opgenomen. 

Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met conclusies en aanbevelingen om de kosten en kostenver-

anderingen door de Omgevingswet beter in beeld te brengen. 
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2 Dataverzameling 

De dataverzameling onder een steekproef van omgevingsdiensten is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste 

fase zijn onderwerpen geïnventariseerd en is de bevraging in de tweede fase voorbereid. In de tweede fase 

heeft een begeleide uitvraag van kwantitatieve gegevens plaatsgevonden, gevolgd door een interview. De 

uitlijning en planning van de bevraging van omgevingsdiensten is nauwkeurig afgestemd met de opdracht-

gever. 

steekproef omgevingsdiensten 

In overleg met de begeleidingscommissie is een steekproef van 7 omgevingsdiensten vastgesteld. Criteria 

voor de selectie waren: 

• verwachte beschikbare informatie met betrekking tot impactanalyses. 

• spreiding naar grootte en type (gemeenten/provincie; wel/niet brzo); 

• spreiding naar breedte van het takenpakket; 

Van de 7 omgevingsdiensten hebben er 6 informatie aangeleverd in zowel de eerste als tweede fase van het 

onderzoek. 

 

In tabel 2.1 zijn de 29 omgevingsdiensten getypeerd naar omvang aan de hand van de volgende kenmerken: 

• het aantal inwoners binnen de regio; 

• de bebouwingsdichtheid in de regio, uitgedrukt in ‘omgevingsadressendichtheid’. Dit is het aantal 

adressen per vierkante kilometer; 

• de omvang van de formatie van de omgevingsdienst, uitgedrukt in het aantal fte in dienst van de om-

gevingsdienst; 

• het aantal inrichtingen waarvoor meldings- of vergunningplicht geldt (typen B en C, inclusief IPPC, 

Brzo/RIE4); 

• opgedragen taken voor Brzo-inrichtingen, die zijn belegd bij 6 omgevingsdiensten (aangeduid met BRZO 

bij de naam). 

 

Tabel 2.1: Kenmerken omgevingsdiensten 

Nr Omgevingsdienst 
Inwoners 

2021* 
Gemeenten 

2021* 
Dichtheid 

(oad)* 
Formatie 
Fte 2020** 

Inrichtingen 
(excl. Type 
A) 2020** 

1 OD Groningen BRZO 586.937 10 1.771 162 6.354 

2 
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en 
Omjouwing (FUMO) 

651.435 18 963 126 3.625 

3 RUD Drenthe 494.771 12 803 126 12.480 

4 OD Twente 631.733 14 1.401 89 15.575 

5 OD IJsselland 534.800 11 1.240 96 16.000 

6 OD Rivierenland 248.674 8 751 130 6.670 

7 OD Regio Arnhem 429.368 10 1.476 147 7.396 

8 OD Regio Nijmegen BRZO 315.347 6 1.753 172 5.145 

9 OD De Vallei 271.885 5 1.364 130 6.664 

10 OD Achterhoek 381.355 10 883 71 8.912 

11 OD Veluwe IJssel 243.653 4 1.387 57 4.447 

12 OD Noord-Veluwe 206.321 8 933 42 3.897 

13 OD Regio Utrecht 568.514 15 1.285 128 9.682 

14 RUD Utrecht 792.639 11 2.485 115 4.974 
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Nr Omgevingsdienst 
Inwoners 

2021* 
Gemeenten 

2021* 
Dichtheid 

(oad)* 
Formatie 
Fte 2020** 

Inrichtingen 
(excl. Type 
A) 2020** 

15 OD Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 687.335 13 1.577 134 11.318 

16 OD IJmond 576.997 15 2.238 113 6.787 

17 OD Noord-Holland Noord 665.867 17 1.276 185 12.950 

18 OD Noordzeekanaalgebied BRZO 1.386.513 8 4.660 472 12.059 

19 OD West-Holland 460.746 12 2.213 129 7.467 

20 OD Midden-Holland 353.711 6 1.622 185 8.862 

21 OD Haaglanden 1.122.240 9 3.666 205 16.800 

22 DCMR Milieudienst Rijnmond BRZO 1.328.301 15 2.961 523 18.541 

23 OD Zuid-Holland Zuid 461.052 10 1.614 225 8.372 

24 RUD Zeeland 385.400 13 897 79 8.558 

25 OD Midden- en West-Brabant BRZO 1.175.040 25 1.613 215 25.393 

26 OD Brabant Noord 614.519 15 1.232 205 12.942 

27 OD Zuidoost-Brabant 784.390 21 1.584 174 16.000*** 

28 RUD Limburg Noord 521.618 15 973 140 17.599 

29 RUD Zuid-Limburg BRZO 594.254 16 1.515 110 3.131 

 Totaal 17.475.415 352  4.685 298.600 

 Gemiddeld per OD 602.601 12  162 10.297 

*) Bron: CBS. **) Bron: TG SPPS (2021). ***) Bron: mondelinge opgave OD ZOB, april 2022. 

 

Uit bovenstaand overzicht valt af te lezen dat de omgevingsdiensten onderling behoorlijk verschillen: 

• naar grootte van de regio (van ruim 200.000 inwoners tot circa 1,4 miljoen inwoners); 

• naar aantal inliggende gemeenten (van 4 tot 25); 

• naar dichtheid (van gemiddeld circa 800 tot bijna 4.700 adressen per km2); 

• naar omvang van de formatie (van 57 tot 523 fte); 

• en naar het aantal melding- en vergunningplichtige inrichtingen (van circa 3.100 tot 25.400). 

 

Dit beeld illustreert de verscheidenheid in typen omgevingsdiensten naar een aantal ‘objectieve’ kenmer-

ken. Daarnaast zijn er verschillen in aard en omvang van de takenpakketten die ze met hun opdrachtgevers 

hebben afgesproken, bekostigingswijzen en bijvoorbeeld ook in meer industriële inrichtingen versus meer 

landbouwinrichtingen. Dit geeft aan dat de variatie in typen omgevingsdiensten groot is, hetgeen ook ge-

volgen heeft voor de doorwerking van veranderingen door de Omgevingswet voor elke omgevingsdienst 

afzonderlijk. 

 

In tabel 2.2 zijn de kenmerken van de respons van 6 omgevingsdiensten vergeleken met de gehele populatie 

van alle 29 omgevingsdiensten. 
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Tabel 2.2: Respons in relatie tot populatie 

Kenmerk Klasse Alle OD’en  Respons   

  Aantal OD’en Inwoners Aantal OD’en Inwoners 
% respons 
(inwoners) 

Inwonertal Laag (<500.000) 12 4.252.283 2 602.385 14 % 

 Midden (500.000-700.000) 11 6.634.009 2 1.155.451 17 % 

 Hoog (>700.000) 6 6.589.123 2 2.714.814 41 % 

 Totaal 29 17.475.415 6 4.472.650 26 % 

Dichtheid Laag (<1.300) 11 5.273.274 2 817.188 15 % 

 Midden (1.300-2.000) 12 6.534.705 2 940.648 14 % 

 Hoog (>2.000) 6 5.667.436 2 2.714.814 48 % 

 Totaal 29 17.475.415 6 4.472.650 26 % 

 

Uit tabel 2.2 blijkt dat de respons een vijfde van alle omgevingsdiensten vertegenwoordigt, overeenkomend 

met een kwart van alle inwoners. Er is een gelijkmatige verdeling naar inwonerklassen en dichtheidsklassen 

in de respons. In de gehele populatie zijn er naar verhouding minder omgevingsdiensten met veel inwoners, 

en ook minder met een hoge dichtheid. Voor doorvertaling van steekproefbevindingen naar heel Nederland 

betekent dit, dat er: 

• waarnemingen zijn in alle klassen, waardoor er een basis is voor doorvertaling; 

• er een weging in de doorvertaling moet plaatsvinden die rekening houdt met de over- en onderverte-

genwoordiging per klasse. 

eerste fase: inventarisatie potentiële hiaten in landelijk onderzoek 

Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden door middel van: 

• bestudering van landelijke onderzoeken; 

• bestudering van door omgevingsdiensten toegezonden stukken, zoals eigen impactanalyses, onderlig-

gende cijfers en bestuurlijke notities over taakveranderingen; 

• het opstellen van een bespreeknotitie met de eerste bevindingen ten aanzien van indicaties voor sub-

stantiële financiële effecten en bespreking daarvan met de begeleidingscommissie; 

• interviews met zes individuele omgevingsdiensten aan de hand van de bespreeknotitie; 

• het opstellen van een tussenrapportage met conclusies en voorstellen voor prioritering van onderwer-

pen voor de tweede onderzoeksfase. 

verificatiebijeenkomst 

Om er zeker van te zijn dat de schriftelijk en mondeling aangeleverde informatie van omgevingsdiensten 

juist was geïnterpreteerd en de daarop te baseren tweede onderzoeksfase zo goed mogelijk zou worden 

vormgegeven heeft een verificatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij waren 5 responderende omgevings-

diensten alsmede 4 leden van de begeleidingscommissie aanwezig. 

In de bijeenkomst is de analyse in de tussenrapportage van wat de belangrijkste onderwerpen zijn voor 

financiële vertaling, bevestigd. 

Voorts is een stramien voor de uitvraag van kwantitatieve gegevens opgesteld, waarvan de deelnemers 

hebben aangegeven het herkenbaar en invulbaar te achten. 

 

tweede fase: kwantificering financiële effecten. 

De tweede fase bestond uit schriftelijke bevraging van de omgevingsdiensten. 

• Er is een vragenlijst opgesteld, gebaseerd op het in de verificatiebijeenkomst afgesproken stramien. De 

vragenlijst bestond uit een in Excel in te vullen antwoordblad en een toelichting. In de vragenlijst is 

gevraagd naar telkens 3 kengetallen: 
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− de actuele stand volgens de rekening 2020. Weliswaar is 2021 voorbij, maar de stand van de re-

kening is nog in bewerking en het stadium daarvan verschilt per omgevingsdienst. 

− de raming van structurele financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet; 

− de raming van de eenmalige kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. 

Voorts is gevraagd om te duiden welke veranderingen naar verwachting een kostenverhogend dan wel 

een kostenverlagend effect zullen hebben, hetzij structureel, hetzij eenmalig. 

• De conceptvragenlijst is ter toetsing op invulbaarheid voorgelegd aan de betrokken omgevingsdiensten 

en de begeleidingscommissie, waarna hij definitief is gemaakt. 

• Daarna is de vragenlijst uitgezet onder 7 omgevingsdiensten. Gedurende de aangegeven invulperiode 

van in totaal 3 weken konden tussentijds vragen worden gesteld over de vragenlijst. Aansluitend vond 

een interview plaats op basis van de ingevulde antwoorden. Het interview was gericht op eenduidige 

interpretatie en afbakening, mogelijke aanvullingen van nog ontbrekende gegevens en kwalitatieve 

duiding van financiële effecten. Op deze wijze is getracht zo goed mogelijk onderling vergelijkbare 

data te verkrijgen. 

• Respons: van 5 omgevingsdiensten is een vragenlijst retour ontvangen. 1 omgevingsdienst heeft in 

plaats van beantwoording van de vragenlijst eigen materiaal aangeleverd waarvan gebruik is gemaakt 

in het onderzoek. 1 omgevingsdienst kon wegens een IT-storing en daarmee samenhangend tijdgebrek 

geen gegevens aanleveren. Met 6 omgevingsdiensten is een interview gehouden. 

• Kwaliteit ingevulde vragenlijsten: ondanks de afstemming vooraf in de verificatiebijeenkomst en de 

toetsing op invulbaarheid van de conceptvragenlijst, bleek het toch moeilijk om de gevraagde cijfers 

te leveren. Dat is in wisselende mate gelukt. Elke respondent heeft (minder of meer complete) transi-

tiekosten opgegeven. Voor de overige onderdelen van de vragenlijst was bij alle respondenten sprake 

van partiële non-respons. Dit geeft aan hoe lastig het op dit moment is voor omgevingsdiensten om 

met name structurele financiële effecten van de Omgevingswet te overzien. 

Het gedeelte van de vragenlijst waarin – kwalitatief – moest worden aangegeven van welke verande-

ringen als gevolg van de Omgevingswet positieve dan wel negatieve financiële effecten worden ver-

wacht, was door de meeste omgevingsdiensten wel ingevuld. In de interviews is hier nadere duiding 

aangegeven, vooral door inzicht te creëren in wat de belangrijkste kostenbepalende factoren zijn. 
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3 Substantiële effecten voor omgevingsdiensten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre er – substantiële – hiaten zijn opgespoord in de 

geraamde financiële effecten van de Omgevingswet in het Integraal financieel beeld. 

 

Daartoe wordt eerst kort aangegeven welke taken omgevingsdiensten uitvoeren en de variatie die daarin 

bestaat tussen omgevingsdiensten (paragraaf 3.1). Vervolgens wordt inzicht geboden in de voor omge-

vingsdienst relevante veranderingen in de Omgevingswet met gevolgen voor de kosten (paragraaf 3.2). Tot 

slot worden de mogelijkheden van kwantificering van genoemde effecten en opsporing van hiaten be-

schouwd (paragraaf 3.3). 

3.1 Taken en variatie daarin tussen omgevingsdiensten 

Er is veel variatie in het takenpakket dat omgevingsdiensten uitvoeren. Veel taken worden direct geraakt 

door de Omgevingswet, voor sommige andere taken geldt dat niet of nauwelijks. Voor de impact van de 

Omgevingswet op de kosten van een omgevingsdienst is vanzelfsprekend relevant welke door de Omge-

vingswet geraakte taken de betreffende omgevingsdienst uitvoert (of: zal uitvoeren na invoering van de 

Omgevingswet). We geven hierna weer om welke beleidsterreinen het vooral gaat, welke soorten activitei-

ten daarbinnen worden uitgevoerd en de variaties in belegde taken per omgevingsdienst. 

beleidsterreinen 

Omgevingsdiensten voeren taken uit voor zowel gemeenten als provincies op verschillende beleidsvelden 

die in meer of mindere mate worden geraakt door de Omgevingswet. Het betreft de beleidsvelden Milieu, 

Bouwen, Ruimtelijke ordening, Water en Natuur. Milieu is echter verreweg het belangrijkste terrein, ge-

volgd door bouwen en ruimte.7 Water- en natuurtaken worden door slechts enkele omgevingsdiensten uit-

gevoerd en zijn daarom in het onderzoek niet meegenomen. Voor het beleidsveld Bouwen bleek dat dit 

sterk wordt geraakt door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en in slechts beperkte mate door 

de Omgevingswet. Dat betekent dat financiële effecten van de Wkb eventuele financiële effecten van de 

Omgevingswet overstemmen en effecten van de Omgevingswet niet als zodanig in beeld zijn. Het onder-

zoek heeft zich daarom toegespitst op de beleidsvelden Milieu en Ruimte. 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, zijn binnen het beleidsveld Milieu de taken met betrekking tot de 

bodem buiten beschouwing gelaten in het onderzoek, omdat hiernaar separaat onderzoek wordt verricht. 

activiteiten op beleidsterreinen: VTHA 

Om informatie bijeen te kunnen brengen vanuit verschillende omgevingsdiensten en te kunnen vergelijken 

met landelijke onderzoeken is getracht de kosten van omgevingsdiensten onder gelijke noemers te brengen.  

Er is, op aanreiken van de in fase 1 gesproken omgevingsdiensten gekozen voor de voor ieder herkenbare 

indeling in taken: vergunningverlening (V), toezicht (T), handhaving (H) en advies (A). V, T en H zijn 

wettelijke taken van het bevoegd gezag, die zijn belegd bij omgevingsdiensten. Advies is een ruimer begrip 

en kan betrekking hebben op zowel VTH-taken (die verder door het bevoegd gezag worden uitgevoerd) als 

op een breed scala van andere taken, zoals (ruimtelijke) plannen, beleid, en dergelijke. 

 
7 Cebeon, Nulmeting Omgevingswet, 23-2-2021: circa helft milieu-uitgaven gemeenten en provincies bij uitvoeringsdiensten, pag. 14 en 18. 
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variatie in takenpakketten tussen omgevingsdiensten 

Alle omgevingsdiensten voeren – in principe – het zogenaamde het basistakenpakket (Btp)8 uit voor de 

bevoegd gezagen. Alle omgevingsdiensten doen in principe9 alle Btp-taken voor de eigen gemeenten. Niet 

alle omgevingsdiensten doen (alle of een deel van de) Btp-taken voor provincies. De VTH-taken voor Brzo-

inrichtingen zijn bovendien geconcentreerd bij zes omgevingsdiensten, die elk daarmee meer provincies 

bedienen. 

Bovenop het Btp voeren omgevingsdiensten ook andere taken uit, zogenaamde ‘plustaken’, waarover na-

dere afspraken tussen een omgevingsdienst en zijn opdrachtgevers zijn gemaakt. Er is dus een variatie in 

feitelijke takenpakket tussen omgevingsdiensten. Een schets:10 

• Sommige omgevingsdiensten voeren in het geheel geen provinciale taken uit. 

• Sommige omgevingsdiensten voeren bepaalde provinciale taken uit: de provinciale taken zijn dan ver-

deeld tussen verschillende omgevingsdiensten in de provincie. 

• Sommige omgevingsdiensten voeren alle provinciale taken uit, inclusief Brzo-taken. 

• Sommige omgevingsdiensten voeren voor enkele of alle gemeenten / provincie VTH-taken uit voor 

andere omgevingsvergunningen dan milieu, met name bouwvergunningen. Er is een variatie van ‘voor 

een enkele gemeente’ tot in ‘in principe voor alle gemeenten’. 

• Voorts varieert de mate van regionale (intergemeentelijke) afstemming en daarmee te verwachten mate 

van differentiatie in onder de Omgevingswet op te stellen lokale regels. Als gevolg van bijvoorbeeld 

keuzes uit het verleden kunnen er verschillen tussen omgevingsdiensten bestaan in de mate van regio-

nale afstemming. 

3.2 Veranderingen met gevolgen voor de kosten 

Uit de dataverzameling en gesprekken met de omgevingsdiensten in de steekproef is naar voren gekomen 

dat er verschillende soorten factoren zijn die het uiteindelijk effect op de kosten beïnvloeden. Het gaat niet 

alleen om veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook om de bij omgevingsdiensten te beleggen taken 

en de samenloop met andere processen. 

veranderingen van regels in de Omgevingswet inclusief onderliggende besluiten en regelingen 

Hieronder wordt beknopt aangegeven welke veranderingen als gevolg van de Omgevingswet de taakuit-

voering van omgevingsdiensten raken. De onderwerpen zijn geclusterd en samenvattend benoemd om in-

zicht te geven in de gevolgen van de Omgevingswet die gevolgen hebben voor de omvang van inspanningen 

(en dus kosten) door omgevingsdiensten. 

• Vergunnings- en meldingsprocedures milieu: 

− meer vooroverleg met initiatiefnemer en ketenpartners (waaronder via de zogenaamde ‘omge-

vingstafel’ in gemeenten), meer participatie, integralere afweging inclusief ‘gezondheid’; 

− kortere doorlooptijd formele vergunningprocedure (van uitgebreide naar reguliere procedure); 

− wijzigingen van gevallen waarin vergunningplicht dan wel meldingsplicht zal gelden: 

▪ opnieuw invoering vergunningplicht voor bedrijven waarvoor nu een OBM volstaat11. De 

OBM komt namelijk niet meer voor in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); 

▪ van vergunningplicht naar meldingsplicht voor minder complexe activiteiten; 

 
8 Bijlage IV, behorende bij artikel 7.1, eerste lid van het Omgevingsbesluit 
9 In de praktijk voeren niet alle omgevingsdiensten het volledige Btp uit voor alle gemeenten. SPPS/TG (2021), pag. 40. 
10 Dit is een globale schets, op basis van de interviews. Variatie in takenpakketten is uitgebreider te vinden in ‘Omgevingsdiensten in beeld’ 

(TwynstraGudde, 1-9-2021), dat ook in fase 2 van het onderzoek wordt betrokken. 
11 OBM: omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Dit betreft onder andere agrarische bedrijven. 
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▪ van meldingsplicht naar ‘informatieplicht’, een nieuwe plicht in de Omgevingswet. Dit betreft 

een melding door een initiatiefnemer, waarbij niet op toestemming hoeft te worden gewacht. 

• Van ‘inrichtingen’ naar milieubelastende activiteiten (MBA) voor vergunningen en meldingen: 

Het begrip “inrichting” zal niet meer als aangrijpingspunt worden gehanteerd voor de regulering maar 

“de milieubelastende activiteit” (MBA). Dat kan tot gevolg hebben dat activiteiten die nu door ver-

schillende bedrijven in elkaars nabijheid worden verricht en als één geheel kwalificeren (één inrichting) 

onder de Omgevingswet niet meer als één geheel kwalificeren. De MBA wordt de nieuwe ingang voor 

vergunningen en meldingen, in plaats van het begrip 'inrichting', hetgeen een vertaalslag vereist van 

inrichtingen naar MBA. Vergunningen zullen voor de kernactiviteit worden verleend. 

• Decentrale beleidsvrijheid: 

− elk bevoegd gezag kan eigen regels, normen en aanvraagbescheiden voor vergunningen vaststel-

len, hetgeen voor omgevingsdiensten betekent dat er per bevoegd gezag verschillende regels moe-

ten worden toegepast 

− bevoegd gezagen kunnen besluiten tot het vergunningvrij maken van bepaalde activiteiten of ge-

bieden in het Omgevingsplan, met als gevolg een afname van het aantal vergunningen. 

• Hantering open normen: 

Dit impliceert dat toetsingskaders vager zullen zijn in plaats van concrete waarden te bevatten. Dat 

vergt dan interpretatie van zowel de vergunningverlener/toezichthouder, initiatiefnemer als belangheb-

benden. 

• Herinvoering milieuleges: 

Leges worden op dit moment geheven voor omgevingsvergunningen (Wabo: bouw, afwijking bestem-

mingsplan). Onder de Omgevingswet zullen leges voor bepaalde milieuvergunningen, namelijk die 

waarvoor een aanvraag moet worden ingediend (oprichtings- en wijzigingsvergunningen) worden her-

ingevoerd.12 Bevoegd gezagen moeten beslissen of zij dit doen en zo ja, hoe hoog de tarieven worden 

binnen de wettelijke randvoorwaarden (maximale kostendekkendheid van 100%). 

Voor tariefbepaling van milieuleges moeten omgevingsdiensten adequate kostengegevens aanleveren. 

Dit vergt mogelijk aanpassingen in de administratie, aansluitend bij de heffingsgrondslagen van de 

bevoegd gezagen, en specifieke hierop gerichte rapportage per opdrachtgever die milieuleges heft, en 

kan daarmee een extra kostenpost voor omgevingsdiensten betekenen. 

• De nieuwe kerninstrumenten omgevingsplan (gemeente) en omgevingsverordening (provincie): 

Hierin dienen milieunormen te worden opgenomen. Bij vergunningverlening, melding en toezicht zal 

ook aan de normen in het omgevingsplan moeten worden getoetst. Bij het opstellen van de omgevings-

plannen adviseren omgevingsdiensten. Het gaat om bijvoorbeeld het overzetten van de ‘bruidsschat’ 

in de Omgevingsplannen, onderlinge afstemming tussen bevoegd gezagen, inhoudelijke en technische 

advisering over (reken)regels en normen, ondersteuning bij het vergunningenbeleid en handhavings-

beleid. 

• Inhoudelijke wijzigingen milieuthema’s: 

− De introductie van aandachtsgebieden voor Externe Veiligheid (in plaats van het huidige ‘groeps-

risico’). 

Hiervan moeten (als eenmalige handeling) contouren worden vastgelegd. Ook komt er een nieuw 

registratiesysteem van bronnen van externe veiligheid (Register Externe Veiligheidsrisico's 

(REV)), dat het huidige RRGS vervangt.13 

− Nieuwe regelgeving voor Geluid met betrekking tot lokale wegen en industrieterreinen. 

Er moeten geluidsproductieplafonds worden vastgesteld (als eenmalige handeling) en het geluid 

moet worden gemonitord (een structurele activiteit). Dit is een nieuwe taak voor gemeenten en 

provincies. Zij kunnen deze taak bij omgevingsdiensten beleggen, waarmee er een financieel effect 

 
12 Daarnaast zullen ook bouwleges voor eenvoudige bouwwerken (gevolgklassen 0 en 1) verdwijnen – als gevolg van respectievelijk de Omge-

vingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen –, hetgeen gevolgen kan hebben voor omgevingsdiensten die eenvoudige bouwtaken 

uitvoeren. De gevolgen van de Wkb maken geen onderdeel uit van het onderhavige onderzoek. 
13 Voor de eenmalige inspanningen met betrekking tot Externe Veiligheid is aparte bekostiging door het Rijk. 
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is voor omgevingsdiensten, zowel structureel als eenmalig. Ook voor toetsing van geluid (bij ver-

gunningen, ruimtelijke plannen, etc.) zal aan nieuwe normen moeten worden getoetst, hetgeen een 

omschakeling (eenmalig) vergt. 

• Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): 

De invoering van het DSO beïnvloedt het volledige spectrum van taken in het kader van de Omge-

vingswet. Het raakt alle organisaties die informatie uitwisselen voor de uitvoering van Omgevingswet-

taken, waaronder de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten moeten zorgen dat ze kunnen aanslui-

ten op het DSO, ermee oefenen en er uiteindelijk mee werken, zowel in de rol van bronhouder als 

gebruiker. 

veranderingen per individuele omgevingsdienst 

Hieronder wordt aangegeven welke veranderingen, en ook onzekerheden, als gevolg van de Omgevingswet 

omgevingsdiensten zien in de eigen context en relatie met de opdrachtgevers. Het gaat hierbij vooral om 

afstemming en taakverdeling tussen omgevingsdienst en bevoegd gezagen. Vanuit het oogpunt van omge-

vingsdiensten betekent dat meer of minder kosten. Vanuit landelijk oogpunt betekent dit niet per se dat er 

per saldo meer of minder kosten zijn. Het gaat om een invulling van waar de kosten feitelijk worden ge-

maakt (taken uitgevoerd): door bevoegd gezagen zelf (gemeenten, provincies) dan wel door omgevings-

diensten. De uiteindelijke kosten slaan immers neer bij de bevoegd gezagen, die met elkaar de omgevings-

diensten bekostigen. 

 

De volgende voor omgevingsdiensten kostenbepalende veranderingen en onzekerheden zijn naar voren ge-

komen: 

• Samenstelling takenpakket: 

In de huidige situatie zijn er verschillen tussen en binnen (dat wil zeggen: verschillen tussen de op-

drachtgevers van een omgevingsdienst) omgevingsdiensten met betrekking tot de taken die aan hen 

zijn opgedragen. De invoering van de Omgevingswet blijkt aanleiding voor het opnieuw beschouwen 

daarvan. Bevoegd gezagen overwegen welke taken ze zelf willen uitvoeren, al dan niet met ondersteu-

nend advies van de omgevingsdienst, en welke taken ze bij de omgevingsdienst beleggen. Per omge-

vingsdienst kan dat leiden tot meer, minder of veranderde taakopdrachten. De gevolgen voor de kosten 

van omgevingsdiensten kunnen pas in beeld komen, als er duidelijkheid is over de opgedragen taken. 

• Advisering of mandatering: 

In de huidige situatie zijn er verschillen tussen en binnen omgevingsdiensten in overgedragen bevoegd-

heden. Gemandateerde vergunningverlening is voor een omgevingsdienst meer werk dan alleen het 

uitbrengen van advies ten behoeve van een vergunning. Toename van mandatering (door sommige 

omgevingsdiensten als verwachting uitgesproken) zou een toename van het werk voor omgevingsdien-

sten betekenen (en voor bevoegd gezagen een afname), en vice versa. 

• Omgaan met decentrale beleidsruimte door bevoegd gezagen: 

Het is een keuze van de decentrale overheden wel of geen regels te stellen en om gestelde regels nader 

in te vullen, zolang het binnen de randvoorwaarden van landelijke Rijksregels (in Bal en Bbl) blijft. 

Omgevingsdiensten kunnen te maken krijgen met zowel ‘regelarme’ als ‘regelrijke’ gemeenten en pro-

vincies. Ook de voorschriften (rekenmodellen) en normen kunnen in principe verschillen per bevoegd 

gezag. De wijze van invulling van decentrale beleidsruimte zal directe gevolgen hebben voor de om-

vang en complexiteit van taakuitvoering door omgevingsdiensten. 

• Coördinerende rol omgevingsdienst: 

In aansluiting op het voorgaande punt hebben omgevingsdiensten aangegeven aan te willen sturen op 

zoveel mogelijk onderlinge afstemming tussen de bevoegd gezagen, met name ten aanzien van (reken-

)regels en normen. Hoe meer eenduidigheid in definities en voorschriften, des te efficiënter kan een 
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omgevingsdienst zijn taken uitvoeren.14 Bevraagde omgevingsdiensten zien voor zichzelf een taak in 

de coördinatie van onderlinge afstemming (eenmalige inspanningen), met als doel tot een zo efficiënt 

mogelijke uitvoering te komen. 

• Al dan niet invoering van milieuleges en de rol van de omgevingsdienst bij milieuleges: 

Op zichzelf is het een politieke keuze van elk bevoegd gezag om milieuleges te gaan heffen. De baten 

slaan ook neer bij het bevoegd gezag. Voor omgevingsdiensten is de keuze van belang, omdat ze on-

derdelen voor de onderbouwing voor de hoogte van leges zullen moeten leveren, eventueel de admi-

nistratie hierop moeten aanpassen en mogelijk te maken krijgen met verschillen in definities tussen 

bevoegd gezagen. 

• Samenloop met andere veranderingen en verschillen uitgangssituatie: 

De invoering van de Omgevingswet gebeurt in een context waar ook andere veranderingen plaatsvin-

den, waardoor financiële effecten van alleen de Omgevingswet soms moeilijk of nauwelijks zijn te 

onderscheiden van effecten van andere veranderingen. Voorts is de uitgangssituatie van een individu-

ele omgevingsdienst medebepalend van de mate waarin van verandering sprake is. Ter illustratie: 

− De Wkb wordt tegelijk met de Omgevingswet ingevoerd. Deze heeft meer invloed op bouwtaken 

(voor zover uitgevoerd door omgevingsdiensten; dit verschilt sterk tussen omgevingsdiensten) dan 

de wijzigingen door de Omgevingswet. Het opvangen van financiële gevolgen van de Wkb gebeurt 

(bij de betreffende omgevingsdiensten) veelal in combinatie met het opvangen van gevolgen van 

de Omgevingswet, waardoor de gevolgen niet apart inzichtelijk zijn. 

− Voorbereiding op de Omgevingswet is in verschillende mate als zodanig apart herkenbaar. Bij 

sommige omgevingsdiensten is een deel van de voorbereidende activiteiten als regulier be-

schouwd, zoals het bijhouden van kennis en opleiding of de onderhoud- en vervangingscyclus van 

ICT. Voor andere omgevingsdiensten ligt dat anders, als er bijvoorbeeld specifiek voor de Omge-

vingswet overgegaan moest worden op nieuwe systemen. Dat betekent dat het per individuele 

omgevingsdienst verschilt hoe groot de inspanningen (kosten) zijn voor voorbereiding. 

− Naast de Omgevingswet blijkt soms ook sprake van autonome interne processen om processen en 

systemen te vernieuwen, een moderniseringsslag te geven. In het proces wordt dan meteen ook 

rekening gehouden met de vereisten vanuit de Omgevingswet. Het is dan moeilijk om te onder-

scheiden welke kosten worden gemaakt vanuit de eigen doelstellingen en welke zijn toe te schrij-

ven aan de Omgevingswet. 

3.3 Kwantificering van genoemde effecten en mogelijke hiaten 

In het onderhavige onderzoek is nagegaan of de verschillende (in paragraaf 3.2) benoemde veranderingen 

als gevolg van de Omgevingswet of deze een financieel effect hebben, positief of negatief, structureel of 

eenmalig. Er is niet gevraagd naar een kwantificering (bedrag) van een financieel per benoemde verande-

ring, omdat op uit de eerste onderzoeksfase duidelijk was geworden dat op een zo gedetailleerd niveau niet 

kon worden geraamd. Veranderingen door de Omgevingswet lopen samen met andere veranderingen (zoals 

door de Wkb), negatieve effecten vallen weg tegen positieve effecten, ontwikkelingen in aantallen en om-

vang van bijvoorbeeld meldingen of (voor)overleg zijn nog te onzeker. 

 

Gebleken is dat zelfs op macroniveau, voor het globale saldo van plussen en minnen, maar enkele omge-

vingsdiensten ramingen in cijfers of percentages konden geven (zie hoofdstuk 2). Geconstateerd kan wor-

den dat inzicht in de structurele financiële effecten voor omgevingsdiensten op dit moment ontbreekt in 

zowel het landelijk onderzoek (IFB) als in eigen inzichten van omgevingsdiensten. Wel is als algemeen 

beeld naar voren gekomen, dat de bevraagde omgevingsdiensten op dit moment een structurele 

 
14 Naast het bedrijfseconomisch argument voor eenduidigheid in regels en normen is ook het inhoudelijk argument van een ‘gelijk speelveld’ 

genoemd. Verschillen in regels of normen binnen een regio beïnvloeden vestigingskeuzes van bedrijven. 
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kostenstijging verwachten. De verwachting is gebaseerd op de situatie dat juist de complexere gevallen 

door omgevingsdiensten worden behandeld en dat er coördinatie-, overleg- en adviestaken bij komen. Af-

schaffing van regels uit de bruidsschat (financieel gunstiger) wordt namelijk vooral verwacht voor minder 

complexe situaties, waarvan het aannemelijk wordt gevonden dat die eerder bij het bevoegd gezag zelf 

blijven dan complexe situaties. 

 

Zonder kwantificering en inzicht in de mate waarin kosten tegen elkaar wegvallen (of: kosten van omge-

vingsdiensten en bevoegd gezagen tegen elkaar wegvallen), kan de financiële vertaling van hiaten in de 

landelijke onderzoeken niet worden gemaakt. Sommige bevraagde omgevingsdiensten hebben wel inzicht 

in financiële effecten gecreëerd, maar een optelsom of doorvertaling is niet mogelijk, omdat de opbouw 

(stapsgewijs in beeld brengen van effecten) en afbakeningen onderling verschillen of omdat het effect van 

de Omgevingswet en de Wkb tegelijkertijd in beeld worden gebracht. Ook de stadia van impactanalyses 

verschillen van (vertrouwelijke) eerste ramingen tot reeds besproken bestuurlijke notities. 

Er zal daarom een kwalitatieve duiding worden gegeven (zie hoofdstuk 5). 

 

Een uitzondering hierop vormen de transitiekosten hierover zijn wel meer gedetailleerde gegevens beschik-

baar gekomen (zie hoofdstuk 4). 
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4 Transitiekosten: eenmalige financiële effecten 

In dit hoofdstuk wordt de omvang van de financiële gevolgen van de Omgevingswet voor omgevingsdien-

sten met betrekking tot de transitiekosten in beeld gebracht. Het betreft eenmalige financiële effecten. 

Alle responderende omgevingsdiensten hebben hierover cijfers aangeleverd.  

 

In paragraaf 4.1 wordt aangegeven hoe hoog bestaande ramingen van transitiekosten zijn, in zowel het 

landelijk onderzoek als in ramingen van Omgevingsdienst NL en de VNG. In paragraaf 4.2 wordt aange-

geven welke posten tot de transitiekosten behoren. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de uitvraag van 

transitiekosten kort toegelicht. Paragraaf 4.4 tenslotte, bevat de in het onderzoek gemeten transitiekosten 

van de steekproef en de doorvertaling daarvan naar heel Nederland. 

4.1 Transitiekosten in landelijke onderzoeken 

In het landelijk onderzoek naar financiële effecten van de Omgevingswet zijn eenmalige kosten van omge-

vingsdiensten ten behoeve van gemeenten alleen impliciet gerapporteerd en blijken onderdeel van een post 

van 4 miljoen euro. De eenmalige kosten van omgevingsdiensten ten behoeve van provincies zijn wel ex-

pliciet gerapporteerd en zijn geraamd op 4 miljoen euro. Omgevingsdiensten zijn in het landelijk onderzoek 

niet zelf bevraagd. Gegevens over omgevingsdiensten zijn gevraagd aan bevoegd gezagen. Hierbij is door 

gegevensleveranciers aangegeven dat de kosten van omgevingsdiensten moeilijk inzichtelijk te maken zijn. 

“Provincies ontvangen veelal geen apart inzicht in welke transitiekosten door de Omgevingsdienst worden 

doorbelast ten aanzien van (de transitie naar) de Omgevingswet. Daarmee zijn de transitiekosten op dit 

onderdeel met meer onzekerheid omgeven.”15 In het landelijk onderzoek naar transitiekosten zijn de transi-

tiekosten voor omgevingsdiensten derhalve geraamd op circa 4 à 8 miljoen euro. 

 

De implementatiekosten zijn in 2020 door Omgevingsdienst NL door middel van een enquête onder de 

omgevingsdiensten uitgevraagd. Hierin zijn de gegevens van 15 omgevingsdiensten verwerkt. 16 Uit het 

onderzoek kwam onder andere naar voren dat deze 15 diensten opgeteld 12 miljoen euro in het jaar 2020 

hebben uitgegeven in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. 

 

Ook heeft binnen de VNG een werkgroep zich beziggehouden met Transformatiekosten en een dialoogmo-

del ontwikkeld.17 Hierin is voor de implementatiekosten bij omgevingsdiensten een kengetal van 5.000 euro 

per fte opgenomen, betrekking hebbend op de totale implementatiekosten over de jaren heen.18 Rekenen 

we dit kengetal rechtstreeks door op basis van het aantal formatieplaatsen in 2020 (te weten 4.685 fte)19, 

dan komt het totaal geraamde bedrag uit op circa 23 miljoen euro. 

Bij beide benaderingen speelt wel dat er verschillen zijn in afbakening van wat onder implementatiekosten 

wordt verstaan en de periode die ze beslaan. 

 

De bevindingen van Omgevingsdienst NL en de VNG leveren indicaties op voor het vermoeden dat de 

transitiekosten van omgevingsdiensten in het landelijk onderzoek niet volledig zijn meegenomen. Een van 

de redenen hiervoor ligt in de werkwijze van het landelijk onderzoek van bevraging van het bevoegd geza-

gen over de kosten van omgevingsdiensten. 

 
15 KPMG, Onderzoek transitiekosten Omgevingswet. 3 februari 2021. Pag. 31. 
16 Programmaraad Omgevingswet ODNL, Onderzoek Implementatiekosten. Maart 2020. 
17 VNG, Resultaten werkgroep Transformatiekosten. Wat komt er op gemeenten af in de transformatieperiode. 6 december 2021. 
18 Bron kengetal: Programmaraad Omgevingswet ODNL, Onderzoek Implementatiekosten. Maart 2020 
19 Bron: TG SPPS (2021) 
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Daarbovenop komt dat de ramingen, in alle genoemde onderzoeken, niet up to date zijn. Het uitstel van de 

invoeringsdatum (met 1 jaar tot 1-1-2022; stand ten tijde van het landelijk onderzoek (IFB)) is apart ge-

raamd bij de eenmalige kosten. Het lijkt erop dat hierin de eenmalige uitstelkosten van omgevingsdiensten 

niet zijn meegenomen. Extra kosten van uitstel naar 1-1-2023 zijn in elk geval niet meegenomen, omdat 

deze datum na afronding van het betreffende onderzoek pas bekend is gemaakt. 

 

Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er een hiaat is in het landelijk onderzoek met 

betrekking tot de transitiekosten van omgevingsdiensten. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de omvang 

van het hiaat zo goed mogelijk gekwantificeerd. 

4.2 Afbakening transitiekosten 

Voor de afbakening van transitiekosten is getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de definitie die in de 

landelijke onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet is gebruikt.20 Op deze wijze kan 

immers een vergelijking worden gemaakt om te kunnen ramen hoe groot het hiaat is tussen de in het on-

derhavig geraamde transitiekosten enerzijds en de in de landelijke onderzoeken meegenomen transitiekos-

ten van omgevingsdiensten anderzijds. 

 

In de definitie van de Omgevingswetonderzoeken vallen onder transitiekosten alle eenmalige kosten van 

voorbereiding op de Omgevingswet en de extra kosten (overgangssituatie) in de eerste periode van de Om-

gevingswet. Het gaat om kosten (inclusief btw voor zover van toepassing21) die door de overheden in hun 

rol als bevoegd gezagen worden gemaakt voor de invoering van de Omgevingswet in de periode 2016-

2029. Ook als werkzaamheden door ‘regulier’ personeel zijn uitgevoerd of uit ‘reguliere’ bijdragen van 

opdrachtgevers zijn bekostigd, zijn ze te beschouwen als transitiekosten. 

De volgende soorten kosten maken deel uit van de transitiekosten: 

• Aanloop- en projectmanagementkosten: 

Projectmanagementkosten die worden gemaakt voor de invoering van de nieuwe wet, bijvoorbeeld. 

projectorganisatie Omgevingswet, het volgen van opleidingen, organisatie- en cultuurveranderingstra-

jecten, relatie- en stakeholdersmanagement en dienstverlening; 

• Inrichtingskosten: 

Kosten die worden gemaakt om de daadwerkelijke ontwikkeling van de organisatie te realiseren, bv. 

eenmalige aansluitkosten DSO, aanpassing van ICT, pilots, aanmaken/wijzigen toepasbare regels, 

overgang naar kerninstrumenten Omgevingswet (aanpassing producten, extra inspanning voor eerste 

keer opstellen documenten; aanpassing en eerste keren doorlopen van processen), invoering van 

nieuwe standaarden; 

• Frictiekosten: 

salariskosten van medewerkers die de verandering (nog) niet kunnen maken (bv. boventallig personeel 

en herscholing) en overigen frictiekosten; 

 
20 De afbakening van transitiekosten sluit aan bij die in het onderzoeksrapport van KPMG, Onderzoek transitiekosten Omgevingswet, 3 februari 

2021. Pag. 10-14. 
21 In de landelijke onderzoeken is btw meegenomen in de kosteneffecten. Overheden zijn btw-plichtig. Gemeenten en provincies kunnen btw 

weliswaar declareren bij het BTW-compensatiefonds, waardoor de btw ontbreekt in de cijfers in de gewone boekhouding. Hetzelfde geldt voor 

omgevingsdiensten, die de btw doorschuiven naar gemeenten en provincies. Waterschappen en het Rijk kennen een dergelijke financiële 

constructie met een BTW-compensatiefonds niet. Ter wille van de vergelijkbaarheid van bedragen zijn de landelijke onderzoeken gebaseerd 

op kosten inclusief btw. 

In het onderhavige onderzoek is het echter niet gelukt btw in beeld te brengen en deze maakt derhalve geen deel uit van de geraamde 

financiële effecten. Een indicatie voor het effect van btw, met als aannames dat op 30% van de 21% btw rust, is een verhoging van de 

gepresenteerde bedragen met circa 6% . 
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• Desintegratiekosten: 

Bestaande kosten die als gevolg van de invoering van de Omgevingswet niet direct kunnen worden 

verminderd, bv. overhead, bestaande ICT-kosten, huisvesting. Ook het omgekeerde is mogelijk: ver-

laging van dergelijke kosten als deze niet stijgen bij uitbreiding van werkzaamheden. 

4.3 Uitvraag transitiekosten 

De periode waarin transitiekosten worden gemaakt beslaat een grote tijdsspanne. Deze is in het onderzoek 

verdeeld over drie periodes, waarvoor de kosten zijn geïnventariseerd: 

• realisatie in de periode 2016-2020; 

• concrete raming (deels al gerealiseerd) voor de periode 2021-2022; 

• globale raming voor de periode 2023-2029. 

De (eventuele) eenmalige kosten voor aansluiting op DSO zijn meegenomen in de transitiekosten. 

 

Er is gevraagd kosten op te geven voor de activiteiten die in de definitie van de transitiekosten zijn om-

schreven en in de vragenlijst was bijgesloten. 

4.4 Raming hoogte transitiekosten 

We presenteren eerst de platte uitkomst van de opgetelde transitiekosten van de 6 responderende omge-

vingsdiensten. Daardoor ontstaat een eerste beeld, waaruit omvang en spreiding blijkt. 

In tabel 4.1 zijn de opgegeven transitiekosten van de 6 responderende omgevingsdiensten opgenomen. 

 

Tabel 4.1: Transitiekosten per periode, steekproef (niet opgehoogd) 

Periode Totaal (mln euro) Euro per inwoner Euro per fte 

2016-2020 13,1 2,9 7.500 

2021-2022 10,1 2,4 6.100 

2023 e.v. 4,6* 1,8* 4.900* 

Totaal 28,3 7,1 18.500 

Spreiding waarnemingen 1,8 – 15,3 2,6 – 11,0 6.000 – 34.000 

*) 2023 e.v.: door 4 van de 6 respondenten ingevuld. 

 

De transitiekosten van de 6 responderende omgevingsdiensten bedragen met elkaar ten minste ruim 28 

miljoen euro, oftewel gemiddeld 7,1 euro per inwoner of 18.500 euro per formatieplaats. 

 

Het verschil tussen de laagste (1,8 miljoen euro) en hoogste (15,3 miljoen euro) is groot, ook als rekening 

wordt gehouden met verschillen in omvang van de regio’s (2,6 versus 11,0 euro per inwoner) en diensten 

(6.000 versus 34.000 euro per formatieplaats). 

 

Onderdeel van de transitiekosten zijn kosten voor milieuvergunningen en -meldingen en voor Ruimte. 

Bij vergunningverlening en meldingen milieu worden eenmalige kosten veroorzaakt door: 

eenmalige kosten zijn in principe meegenomen in de transitiekosten. Kostenbepalende factoren zijn: 

• Omzetting inrichtingen naar milieubelastende activiteiten. De omvang van de kosten is mede afhanke-

lijk van de systematiek van de omzetting en de complexiteit van de inrichtingen. 

Geautomatiseerde omzetting met alleen voor complexe inrichtingen handmatige controle, gevolgd 

door geleidelijke controle (in de toezichtscyclus) voor eenvoudigere inrichtingen brengt beperktere 
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kosten met zich mee. Aandachtspunt is wel, dat de kosten van deze geleidelijke controles buiten beeld 

dreigen te blijven, als ze niet expliciet zichtbaar worden gemaakt. Dit deel van de omzettingskosten 

zal dan verborgen blijven. 

Gecontroleerde omzetting van alle inrichtingen in een keer, per inrichting, is kostbaarder. 

In hoeverre de keuze voor een geleidelijke of eenmalige algehele omzetting mede wordt bepaald van 

de kenmerken van het inrichtingenbestand, is niet nader onderzocht. Het is wel voorstelbaar dat dat 

een rol speelt. 

• Invoering vergunningplicht voor inrichtingen waar nu omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

(OBM) geldt: hiervoor moet een eenmalige omzetting plaatsvinden; 

• Informatieplicht als nieuwe vorm; 

• Milieuleges: mogelijk aanpassing van de administratie van omgevingsdiensten, omdat de via leges 

verhaalbare kosten apart inzichtelijk dienen te zijn. 

Bij Ruimte worden eenmalige kosten veroorzaakt door met name de ontwikkeling van de eerste omgevings-

plannen en het opbouwen jurisprudentie. 

 

Er zijn diverse aanwijsbare redenen voor de verschillen tussen omgevingsdiensten naar voren gekomen: 

• Verschillen in wel en niet meegenomen kosten. 

Respondenten hebben veelal niet van begin af aan deze kosten bijgehouden en hebben achteraf (uit 

uren- of projectadministraties) de kosten afgeleid ten behoeve van het onderzoek. Er is boven tafel 

gehaald wat kon; de aansluiting op de definitie in het onderzoek (overeenkomend met de definitie in 

de landelijke Omgevingswetonderzoeken) is dan niet goed te maken. Er ontbreken kostenposten als er 

wel aan voorbereiding Omgevingswet is gewerkt, maar uren niet op een specifieke tijdschrijfcode zijn 

geschreven. 

• Verschillen in aanpak. 

Waar de ene omgevingsdienst veranderingen inpast in bestaande cycli, maakt de andere omgevings-

dienst er een specifiek project van. 

Ook zijn er verschillen in toerekening aan effecten van de Omgevingswet, onder andere wanneer 

sprake is van samenloop met andere interne systeemwijzigingen of met andere wetgeving (met name 

de Wkb). 

• Periode vanaf 2023. 

De cijfers vanaf 2023 zijn zachtere ramingen (op basis van onzekere ontwikkelingen) en zijn bovendien 

door slechts 4 van de 6 respondenten ingevuld. Sommige verwachte effecten kunnen nog niet worden 

gekwantificeerd, waarvan als voorbeelden zijn genoemd de (cultuur)omslag naar een andere manier 

van werken en frictiekosten, waardoor er in de eerste jaren hogere kosten worden verwacht. 

Voor de ontbrekende waarnemingen is ten behoeve van de ophoging naar heel Nederland een globale 

bijschatting gedaan op basis van het gemiddelde per inwoner, dus 1,8 euro per inwoner. In de naar 

Nederland opgehoogde cijfers in tabel 4.2 is dit toegepast. 

 

Door de omgevingsdiensten zijn diverse onzekerheden benoemd, die de ‘zachtheid’ van de toekomstige 

ramingen verklaren, waaronder: 

• de mate van afstemming tussen opdrachtgevers (meer of minder uniformiteit); 

• de mate waarin begeleiding en advies door opdrachtgevers wordt gevraagd; 

• de taakopdracht door bevoegd gezagen aan de omgevingsdienst; 

• het al dan niet opnemen van (de nieuwe) geluidtaak in de opdracht, namelijk het opstellen van geluids-

productieplafonds voor lokale wegen en industrieterreinen (en daarna geluidmonitoring); 

• het functioneren van het DSO (en maatregelen bij het mogelijk falen daarvan); 

• de organisatie van de communicatie die gevolgen heeft voor de mate waarin omgevingsdiensten infor-

matie moeten verstrekken en vragen van initiatiefnemers moeten beantwoorden; 

• de mate waarin collectief lerend vermogen in de beginperiode wordt georganiseerd, waarmee kan wor-

den voorkomen dat iedere individuele omgevingsdienst zelf het wiel moet uitvinden; 
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• het voor de eerste keer toepassen van nieuwe instrumenten en werkwijzen, met verwachte toename van 

toezichtsinspanningen, bezwaar- en beroepsprocedures, het ontwikkelen jurisprudentie. 

van steekproef naar raming voor heel Nederland 

Bij de 6 steekproeforganisaties zijn de transitiekosten feitelijk gemeten. Op basis van deze cijfers kan een 

doorkijk naar de totale transitiekosten van alle omgevingsdiensten worden gemaakt. 

Het aantal waarnemingen voor een vertaling naar landelijke totaalkosten is beperkt, maar kent wel een 

verdeling over verschillende typen omgevingsdiensten: grote en kleine regio’s (naar inwonertal), dun- en 

dichtbebouwde gebieden (naar omgevingsadressendichtheid), zie tabel 2.2. 

Deze verdeling maakt het mogelijk om – met marges –een doorvertaling naar heel Nederland te ramen. 

 

Voor de doorvertaling naar heel Nederland is gekeken naar kenmerken die een verband laten zien met de 

hoogte van de opgegeven transitiekosten. Dit verband blijkt er te zijn met inwonertal en – in iets mindere 

mate – met dichtheid. Ook andere beschikbare kenmerken zijn beschouwd (aantal inrichtingen, personeels-

formatie, totale lasten), maar die lieten geen verband zien. 

Bij de doorvertaling is rekening gehouden met de scheefheid van de steekproef ten opzichte van de gehele 

populatie van alle omgevingsdiensten (zie tabel 2.2); bij de ophoging naar heel Nederland is een weging 

via inwonertal toegepast. 

 

Omdat er een grote spreiding in de feitelijke waarnemingen zit, is ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 

Er zijn berekeningen gemaakt waarbij de hoogste respectievelijk de laagste waarneming zijn uitgeschakeld. 

Het effect van uitschieters wordt hierdoor uitgeschakeld. Op basis hiervan zijn bandbreedtes geraamd. De 

gevoeligheidsanalyse liet zien dat er vooral effecten zijn voor de grootste regio’s, waarover dan ook de 

grootste bandbreedtes worden gepresenteerd. 

 

In tabel 4.2 zijn de geraamde transitiekosten voor alle omgevingsdiensten opgenomen, met bandbreedtes. 

Ook is een onderscheid naar grootteklasse op basis van aantal inwoners in de regio opgenomen. Deze cijfers 

zijn zeer indicatief en dienen alleen om enige notie te krijgen van de bedragen waarom het kan gaan voor 

een omgevingsdienst. 

 

Tabel 4.2: Transitiekosten, geraamd voor alle omgevingsdiensten, met bandbreedtes (mln euro) 

Periode Onderkant bandbreedte Bovenkant bandbreedte 

Totaal alle 29 OD’en 99 143 

Gemiddeld per OD 3,4 4,9 

Gemiddeld per OD < 500.000 inw (12 OD’en) 1,6 3,8 

Gemiddeld per OD 500.000 -700.000 inw (11 OD’en) 3,0 3,9 

Gemiddeld per OD >700.000 inw (6 OD’en) 3,5 - 6,1  8,7-15,3 

 

Tabel 4.2 laat zien dat, volgens de voorzichtige ramingen de transitiekosten voor alle omgevingsdiensten 

in Nederland tussen 99 en 143 miljoen euro kunnen worden geraamd. Dit bedrag is vele malen hoger dan 

de 4 à 8 miljoen euro aan transitiekosten voor omgevingsdiensten die, weliswaar met kanttekeningen, uit 

het landelijk onderzoek kwam. 

Daarbij geldt dat er in de basiscijfers voor de ramingen niet alle posten (van de definitie van transitiekosten) 

zijn meegenomen, de raming vanaf 2023 onvolledig is en de btw buiten beschouwing is gebleven. 

 

De klasse van grote omgevingsdiensten laat ruime marges zien. Dit heeft in elk geval te maken met het 

ontbreken van ramingen van substantiële kostenposten in de onderkant van de bandbreedte. In het bijzonder 

is naar voren gekomen dat met de omzetting van inrichtingen naar MBA een hoog bedrag kan zijn gemoeid, 

vooral bij grote omgevingsdiensten met veel complexe inrichtingen. 
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Het ontbreken van (uit administraties niet herleidbare) onderdelen van transitiekosten en de onvolledigheid 

en onzekerheid van de ramingen van transitiekosten vanaf 2023 betekent dat de gepresenteerde cijfers als 

ondergrens moeten worden beschouwd. 

Het verdient daarom aanbeveling om, vanaf nu, feitelijke kosten administratief bij te houden maar vooral 

(voor individuele omgevingsdiensten) te zorgen voor concrete afspraken met opdrachtgevers en het opstel-

len van onderbouwde kostenramingen voor de nog te nemen stappen. 
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5 Kwalitatieve duiding structurele financiële effecten 

In dit hoofdstuk wordt een kwalitatieve duiding gegeven van de verwachte richting van structurele finan-

ciële effecten van veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. Hiertoe wordt in paragraaf 5.1 per type 

verandering een beschrijving van de effecten gegeven. 

 

Een aantal omgevingsdiensten heeft voor zichzelf wel kwantitatieve ramingen opgesteld, maar de afbake-

ning is per omgevingsdienst anders en sluit telkens niet aan op de afbakening in dit onderzoek. Daarom 

kunnen de cijfers niet worden opgeteld, maar als voorbeelden bieden ze wel inzicht in de invloed die om-

gevingsdiensten op dit moment voorzien. In paragraaf 5.2 vindt u een beschrijving van deze voorbeelden. 

5.1 Factoren die structurele kosten van omgevingsdiensten beïnvloeden 

Hieronder worden per type taak factoren benoemd, die de structurele kosten van omgevingsdiensten beïn-

vloeden. Dit overzicht kan als handvat dienen voor het aankaarten van hiaten in de landelijke onderzoeken 

en tevens voor individuele omgevingsdiensten voor het uitvoeren van impactanalyses en voor het overleg 

met de opdrachtgevers over de op te dragen taken. 

 

1) Decentrale beleidsvrijheid, met effect op vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 

Omgevingsdiensten zien veel extra werk op zich af komen, als gemeenten en provincies elk op een eigen 

manier de decentrale beleidsvrijheid gaan invullen. Er kunnen dan niet alleen verschillen in normen ont-

staan, maar ook verschillen in definities en toe te passen rekenmodellen. Omgevingsdiensten spannen zich 

in voor onderlinge afstemming tussen hun opdrachtgevers, maar dat garandeert niet dat er gelijke definities 

of normen zullen komen en blijven. Elke gemeente en provincie heeft de bevoegdheid eigen beslissingen 

te nemen en iets te veranderen aan de (eerder onderling afgestemde) regels of normen. Een respondent gaf 

aan dat ervaring met bouwleges (waar vooraf de intentie voor eenvormige regels was uitgesproken) leert, 

dat dat in de praktijk gemeenten toch nog een eigen bijstelling doen. 

Ten eerste zou verschil in definities en rekenvoorschriften tussen opdrachtgevers extra kosten voor omge-

vingsdiensten met zich meebrengen. Dat betekent dat binnen een omgevingsdienst met verschillende re-

kenmodellen moet worden gewerkt. Ten tweede leiden ook verschillen in hoogte van normen tot extra 

kosten vanwege de verschillende vindplaatsen voor de normen en toepassing daarvan. 

Onderlinge afstemming wordt eerder verwacht in regio’s waar al een lange samenwerkingsgeschiedenis is 

dan waar dit van recentere datum is. Afstemming wordt ook eerder verwacht bij mandaatgemeenten dan 

bij adviesgemeenten, omdat laatstgenoemde sterker geneigd zijn zelf regie te willen voeren. 

 

2) Vergunningverlening en meldingen milieu 

Belangrijkste kostenverhogende factoren zijn: 

• meer vooroverleg, met initiatiefnemers en aan ‘omgevingstafels’; 

• de rol van casemanager wordt zwaarder: verkennen en begeleiden initiatief, meer dienstverlening, bre-

der en integraler afwegingen maken (inclusief gezondheid); 

• aparte melding per MBA leidt extra werk. Een inrichting kan MBA omvatten, waarvoor aparte mel-

dingen kunnen worden gedaan. Extra afstemming is dan nodig, wil men een inrichting of project inte-

graal blijven behandelen Ook wordt de toepassing van regels in het Bal ingewikkelder gevonden dan 

de huidige, met name de beoordeling wat de hoofdactiviteit is en welke de daaraan functioneel onder-

steunende activiteiten (foa) zijn; 

• open normen: complexere toetsing; meer zienswijzen, bezwaar en beroep omdat voor belanghebben-

den minder duidelijk is wat wel of niet mag volgens de normen en volgens de vergunning);. 
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Hiertegenover staan kostenverlagende factoren: 

• van uitgebreide naar reguliere procedure: de formele doorlooptijd wordt korter; 

• vervanging van sommige vergunningplichten door meldingsplicht, van sommige meldingsplichten 

door informatieplicht. 

Naar verwachting van de meeste responderende omgevingsdiensten is het effect van kostenverhogende 

factoren voor omgevingsdiensten groter dan van kostenverlagende (mede omdat zij juist complexere ge-

vallen behandelen), waardoor er per saldo een toename van kosten wordt verwacht. 

 

3) Toezicht en handhaving milieu 

Open normen leiden naar verwachting tot extra vragen van initiatiefnemers aan de omgevingsdienst, com-

plexere toetsing (minder eenduidig toetsingskader), minder werken met checklists en meer gespreksvoering 

bij inspecties, mogelijk meer waarschuwingsbrieven van de omgevingsdienst, mogelijk toename van klach-

ten. 

 

4) Geluid: nieuwe taak m.b.t. lokale wegen (gemeente en provincie) 

Voor lokale wegen en industrieterreinen wordt de geluidregelgeving gewijzigd. Er moeten geluidsproduc-

tieplafonds worden vastgesteld en het geluid moet worden gemonitord. Dit is een nieuwe taak voor ge-

meenten en provincies. Er is vanwege deze extra taak sprake van een structureel financieel effect (en daar-

naast ook een eenmalig financieel effect voor de invoering, zie hoofdstuk 4). Ook bij vergunningen en 

omgevingsplannen zal met deze nieuwe geluidregels rekening moeten worden gehouden. Gemeenten en 

provincies kunnen deze taak bij omgevingsdiensten beleggen, waardoor er ook een financieel effect is voor 

omgevingsdiensten. In het landelijk integraal financieel beeld ontbreken deze extra kosten, omdat hierin de 

twee deelonderzoeken naar geluid niet zijn opgenomen. De onderzoekers verwachtten namelijk een beperkt 

effect en bovendien kon een deel op dat moment nog niet worden geraamd vanwege uiteenlopende inzich-

ten bij het ministerie van I&W. 

Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er een hiaat is in het landelijk onderzoek met 

betrekking tot de geluidtaken, die kunnen zijn belegd bij omgevingsdiensten. Slechts een enkele omge-

vingsdienst heeft een kwantitatieve raming gegeven van de extra (eenmalige en) structurele kosten voor 

deze nieuwe taak. Dit biedt onvoldoende basis om in dit onderzoek een doorvertaling naar heel Nederland 

te maken. Om de extra kosten in beeld te brengen is een gerichte uitvraag met concrete onderbouwing van 

extra kosten nodig. Welk deel van de kosten door bevoegd gezagen worden gemaakt, zal afhangen van de 

individuele afspraken die daarover worden gemaakt tussen partijen. 

 

5) Financieel effect verschillend beoordeeld door omgevingsdiensten 

• Omgevingstafel (in de zin van: algemeen overleg over ruimtelijke ordening, niet initiatiefgebonden): 

voor de ene omgevingsdienst is het bestaande praktijk en voor de andere betekent het een extra inspan-

ning, per opdrachtgever. 

• Aanpassing ICT-systeem: voor de ene omgevingsdienst is dat een extra operatie en investering, voor 

de andere past het in de onderhouds- en vervangingscyclus en wordt het meegenomen in een reeds 

beoogd nieuw systeem, waardoor er geen extra kosten vanwege DSO zijn. 

 

6) Gesignaleerde risico’s 

Vanuit de responderende omgevingsdiensten zijn twee risico’s benoemd op substantiële extra kosten: 

• de duur van de transitieperiode, namelijk tot 2029, de periode waarin het eerste echte omgevingsplan 

moet zijn vastgesteld door elke gemeente en waarin het DSO moet uitkristalliseren. Van de omge-

vingsdiensten vergt dat een lange periode van advisering op omgevingsplannen, in de tijd gespreide 

aanpassingen per gemeente en werken met nog niet volledig geïmplementeerd DSO. 

• haperingen van het DSO. Als het DSO haperingen vertoont, kan dat tot onvoorziene kosten leiden. 
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7) Milieuleges: uiteenlopend effect op de baten (van bevoegd gezagen) 

Bij de inschatting van het financieel effect van milieuleges spelen o.a. de volgende factoren een rol: 

• De aanwezigheid van complexe gemeentelijke inrichtingen in het werkgebied en daaraan gerelateerde 

milieuvergunningen. Sommige omgevingsdiensten verlenen jaarlijks slechts een beperkt aantal (ge-

meentelijke) vergunningen; voor gemeentelijke inrichtingen worden meestal meldingen gedaan waar-

voor geen leges kunnen worden geheven. Voor deze omgevingsdiensten zal het effect van milieuleges 

(voor de opdrachtgevende gemeenten) marginaal zijn. 

• Het aantal (complexe) provinciale inrichtingen en de mate waarin nieuwe vergunningen worden aan-

gevraagd. De leges hebben alleen betrekking op veranderingen; het toezicht kan er niet uit worden 

gedekt, evenmin als bezwaar en beroep. Dit is bovendien alleen relevant voor omgevingsdiensten die 

deze provinciale taak uitvoeren. 

• De definitie van de kosten die door leges mogen worden gedekt. 

• De keuze van het bevoegd gezag om al dan niet milieuleges te heffen,. Omgevingsdiensten zijn hierover 

in gesprek met bevoegd gezagen en hebben gezamenlijke werkgroepen die zich hierover buigen. Som-

mige omgevingsdiensten kunnen al aangeven wel te verwachten dat de bevoegd gezagen voor leges 

zullen kiezen, andere hebben nog geen beeld. Aangegeven is dat verschillen in keuzes tussen opdracht-

gevers van een omgevingsdienst extra administratieve lasten voor die omgevingsdienst met zich mee 

kunnen brengen, omdat de vergunningskosten die onder leges mogen vallen apart inzichtelijk moeten 

zijn. 

• De mate van kostendekkendheid van leges voor de kosten van het bevoegd gezag. 

• De mogelijkheden voor kruissubsidiëring. Als kruissubsidiëring met bijvoorbeeld bouwvergunningen 

toegestaan blijkt, kan dit invloed hebben op de hoogte van de leges voor milieuvergunningen. 

5.2 Voorbeelden van impactanalyses voor opsporen van hiaten 

Voorbeelden van eerste impactanalyses en inzichten die al zijn gecreëerd: 

 

Omgevingsdienst A heeft een met spreadsheets van producten onderbouwde impactanalyse opgesteld voor 

de structurele financiële effecten van het totaal aan milieutaken ten behoeve van gemeenten en provincie. 

Hierin zijn bepaalde aspecten (vooralsnog) niet meegenomen, waaronder ruimtelijke ordening, brzo-taken 

en het effect op handhaving. Voor zowel vergunningverlening, toezicht als adviestaken wordt een kosten-

verhoging verwacht van tussen de 5% en 14%. 

 

 

 

Omgevingsdienst B heeft samen met de inliggende gemeenten de structurele financiële gevolgen van de 

Omgevingswet onderzocht. Daar kwamen vooralsnog geen ‘getallen’ uit, maar wel inzichten. 

Geconstateerd is dat er een relatie is tussen beleidskeuzes in de omgevingsplannen en de financiële effecten. 

Van de taakoverdracht van rijk naar gemeenten (bruidsschat) en de invoering van het DSO verwacht men 

extra kosten. 

Per saldo wordt er een positief effect op de kwaliteit (proceskwaliteit en ervaren dienstverlening) en een 

negatief effect op de financiën (voor de overheid en voor initiatiefnemers). Voor vergunningverlening raamt 

men structureel lagere kosten, voor toezicht en advies hogere kosten; het wordt per saldo duurder. 
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Omgevingsdienst C heeft voortschrijdende ramingen opgesteld van de kosten onder de Omgevingswet. 

Hierin zijn effecten meegenomen van nieuwe taken (met name betrekking hebbend op Bodem, die ver-

schuiven van provincie naar gemeenten) en verandering van bestaande taken. De uitkomst van de actueel-

ste raming is dat de structurele kosten naar verwachting zullen toenemen met 13%. De financiële dekking 

wordt voorzien uit een rijksbijdrage (bodem), legesheffing door bevoegd gezagen, mogelijkheden om bin-

nen gemeentelijke begrotingen meer ruimte creëren of keuzes te maken bepaalde taken te schrappen. 

Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat bodemtaken onderdeel vormen van de raming van het totaaleffect, 

waardoor geen inzicht bestaat in het effect exclusief bodemtaken (zoals gevraagd in het onderhavige onder-

zoek). 

 

 

 

Omgevingsdienst D concludeert op basis van zijn (geactualiseerde) impactanalyse dat er vooral impact is 

op de manier van uitvoering van de werkzaamheden voor de gehele dienst. De impactanalyse heeft zich 

gericht op de werkzaamheden per team. Voor de meeste teams zal minder noch meer formatie nodig zal 

zijn. Uitzondering vormen veranderingen op de formatie van het team Bodem (structurele afname vanwege 

taakoverdracht van provincie naar gemeenten; geraamd in concreet aantal uren met een bandbreedte) en het 

team Geluid (structurele toename en eenmalige kosten; geraamd in concrete aantallen uren met een band-

breedte). 

Ook in dit voorbeeld blijkt dat de eigen impactanalyse van de omgevingsdienst bodemtaken insluit. Exclu-

sief bodemtaken voorziet deze omgevingsdienst alleen effect voor geluidtaken, maar overigens niet. 
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6 Conclusies 

6.1 Transitiekosten en andere financiële gevolgen van de Omgevingswet  

Dit onderzoek had tot doel inzicht te creëren in mogelijke hiaten met betrekking tot omgevingsdiensten in 

het Integraal financieel beeld van de effecten van de Omgevingswet, de financiële omvang van deze mo-

gelijke hiaten te ramen én een onderlegger te bieden voor gesprekken op landelijk en op regionaal niveau. 

 

De indicatie voor het bestaan van mogelijke hiaten is gepresenteerd in hoofdstuk 3 en 5. Raming van de 

financiële omvang van mogelijke hiaten was op basis van de beschikbaar gekomen gegevens mogelijk voor 

de transitiekosten (hoofdstuk 4). Op basis van het onderzoek wordt dit hiaat geraamd op circa 100 à 145 

miljoen euro. 

 

De overige potentiële hiaten zijn inhoudelijk benoemd en door enkele omgevingsdiensten ook concreet 

geraamd. Het aangeleverde cijfermateriaal biedt echter onvoldoende basis voor landelijke ramingen, met 

name van structurele financiële gevolgen van de Omgevingswet. Omgevingsdiensten die wel ramingen 

hebben opgesteld, hebben hiervoor een analysemodel opgesteld, waarbij per product effecten voor zowel 

aantallen zaken als inzet per zaak zijn geraamd en afgezet tegen de huidige cijfers. Door deze in de vorm 

van een spreadsheet te gieten, kan ook bijstelling plaatsvinden voor wijziging in aannames of uitgangspun-

ten. 

Ook voor de overige omgevingsdiensten is het wel van belang inzicht te kunnen creëren in de structurele 

financiële effecten, zodat ze zich tijdig en adequaat kunnen voorbereiden (onder andere in het personeels-

beleid) en adequate afspraken met hun opdrachtgevers kunnen maken. Het feit dat die afspraken nog niet 

zijn afgerond, weerspiegelt ook een soort kip-ei-probleem: omdat omgevingsdiensten nog niet weten welke 

opdrachten ze krijgen van de bevoegd gezagen (wat betreft wettelijke taken, overdracht bevoegdheden, 

bieden van advies en ondersteuning), kunnen ze ook nog geen financiële effecten ramen, terwijl bevoegd 

gezagen nog niet weten hoeveel middelen ze beschikbaar hebben.. 

De onderwerpen die zijn benoemd, bieden in elk geval een handvat voor de gesprekken tussen omgevings-

diensten en hun opdrachtgevers. 

6.2 Aanbevelingen om inzicht in kosten en kostenveranderingen te verbeteren 

Om de vinger aan de pols te houden en inzicht te verkrijgen in (extra of minder) kosten bevelen we aan: 

• Registreer herkenbaar de kosten per taak: vergunningverlening / melding / toezicht / handhaving mi-

lieu. 

• Maak de kosten voor inhoudelijke taken zichtbaar per taak en laat deze niet impliciet onder een noemer 

‘algemeen’. 

• Houd ook bij de algemene term ‘Advies’ bij op welke taak dit advies betrekking heeft (binnen milieu, 

of op ruimtelijke ordening) dan wel een algemenere advisering aan bevoegd gezagen of derden. 

• Doe dit ook per bevoegd gezag, zodat inzichtelijk wordt of de realisatie per opdrachtgever overeenkomt 

met de ramingen, en ook inzichtelijk wordt welke kosten betrekking hebben op gemeenten en welke 

op provincies. 

• Als stijging of daling van kosten blijkt: kijk of de oorzaak ligt in de veranderingen door de Omgevings-

wet (bijvoorbeeld andere procedures of andere intensiteit van taakuitvoering) of daarbuiten ligt (bij-

voorbeeld toevalligheid doordat een nieuwe inrichting zich wil vestigen of ingrijpend wil veranderen). 

Door zo goed mogelijk effecten van de Omgevingswet te scheiden van andere kosteneffecten werken 
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omgevingsdiensten samen aan het creëren van inzicht in de kosteneffecten van de Omgevingswet. 

Daarmee wordt voorgesorteerd op landelijke monitoring van de effecten van de Omgevingswet en 

wordt voorkomen dat daarin ‘hiaten’ zullen ontstaan ten aanzien van omgevingsdiensten. 

• Het werken met een flexibel rekenbestand maakt het mogelijk om verwachtingen bij te stellen en ge-

raamde financiële effecten regelmatig te actualiseren. Dit is niet alleen nodig om het gesprek te kunnen 

voeren met de bevoegd gezagen (gemeenten en provincies) maar ook om als omgevingsdiensten geza-

menlijk richting Rijk te kunnen acteren. 

 



4 Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming)
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Verslag Algemeen Bestuur OD IJsselland 

 
Datum 7 juli 2022 

Tijd 14:20 - 16:20 uur 

Locatie Stadskantoor Zwolle 

Aanwezig M.W. Offinga (voorzitter), A. Schuurman, R. König, J.M. Vroomen, B. Nijboer, T.A. 

de Bree, H. Brinkman, M. Smit, J. van der Poel, A. Spaans, P.J. van Zanten, B. 

Meijer, R. van Dolen, J. Badenhop, J. Kroes (agendapunt 8), A. Seinstra (digitaal bij 

agendapunt 10) en J.H. Bos 

Afwezig S. de Rouwe (geen vervanger) en M. Blind (geen vervanger) 

 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend en de nieuwe AB-leden heeft verwelkomd, 

zijn alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om zich voor te stellen. Vervolgens heeft de 

voorzitter het bestuurlijke besluitvormingsproces bij de OD kort samengevat en de nieuwe 

AB-leden meegegeven om bij eventuele vragen contact op te nemen met de voorzitter, de 

directeur en/of de directiesecretaris. Tot slot is de agenda vastgesteld.   

 

2 

 

Mededelingen 

De heer Van Zanten heeft het AB bijgepraat over de stand van zaken rond het interbestuurlijk 

programma versterking VTH-stelsel (IBP). Afgesproken wordt dat het IBP wordt rondgestuurd 

zodra het aangeboden is aan de Tweede Kamer (red: IBP is 8/7 aangeboden aan de Tweede 

Kamer en op die dag rondgestuurd aan de AB-leden). Daarnaast wordt afgesproken om het 

IBP te agenderen voor de AB-heisessie, die in het najaar georganiseerd wordt.   
 

3 Ingekomen stukken (ter informatie) 

 Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

4 Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming) 

Voorgesteld is het verslag van de vergadering van 17 februari 2022, waarin alle besluiten 

staan vermeld, vast te stellen. 

 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van het verslag constateren mevrouw Brinkman en de heer König dat het 

onderwerp ‘Afrekenen 2022’ niet op de agenda staat. In reactie hierop laat de heer Bos weten 

dat dit onderwerp geagendeerd zal worden voor AB-vergadering van 6 oktober 2022. 

 

Tot slot vraagt de heer König of er nog een informele AB-sessie gehouden wordt over Spoor 

5 van het programma Samen Toekomstbestendig. In reactie hierop laat de heer Van Zanten 

weten dat deze in het najaar zal worden gepland.  

 

5 

 

Nieuwe bestuursperiode OD IJsselland: bekrachtigen AB, aanwijzen voorzitter en 

aanwijzen DB-leden (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om: 

1. het nieuwe AB te bekrachtigen; 
2. de heer Offinga aan te wijzen als de voorzitter van de OD voor deze nieuwe raadsperiode 

(en daarmee is hij automatisch lid van het DB); 
3. de heren De Bree en Vroomen aan te wijzen als DB-leden voor deze nieuwe 

raadsperiode; 
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4. de vacante positie in het DB, ontstaan door het vertrek van de heer Wagenmans, in te 
vullen met behulp van een procedure volgens het Reglement van Orde voor het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. 

 

Bespreking 
De heer König wijst erop dat uiteindelijk de gemeenteraden (lees: Provinciale Staten in het 
geval van de provincie) bepalen welke portefeuilles worden toegewezen aan de collegeleden. 
 
De heren De Bree en Vroomen laten weten beschikbaar te zijn om het stembureau te 
vormen, dat toeziet op de schriftelijke stemming over de voordracht voor de vacante positie in 
het DB.  
  
Besluit 
Het AB heeft besloten om: 
1. de heer Offinga aan te wijzen als de voorzitter van de OD voor deze nieuwe raadsperiode 

(en daarmee is hij automatisch lid van het DB); 
2. de heren De Bree en Vroomen aan te wijzen als DB-leden voor deze nieuwe 

raadsperiode; 
3. de vacante positie in het DB, ontstaan door het vertrek van de heer Wagenmans, in te 

vullen met behulp van een procedure volgens het Reglement van Orde voor het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland; 

4. in het kader van de procedure als genoemd onder 3., de heren De Bree en Vroomen te 
benoemen tot stembureau.  

 

6 Vaststellen begroting 2023 (ter besluitvorming) 

Voorstel 

Er is voorgesteld om: 

1. de begroting 2023 definitief vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op de begroting en de reactie van het 

Dagelijks Bestuur daarop; 
3. in de zienswijzen geen reden te zien om de begroting 2023 te wijzigen ten opzichte van 

de ontwerpbegroting; 
4. het Dagelijks Bestuur te verzoeken om de begroting 2023 binnen twee weken na 

vaststelling te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
met een afschrift aan de gemeenteraden die een zienswijze hebben ingediend. 

 

Bespreking 
De voorzitter stelt de portefeuillehouder financiën, de heer Vroomen, in de gelegenheid om 

het voorstel toe te lichten.  
 

De heer Vroomen schetst het proces van totstandkoming van deze begroting en de inhoud 

ervan. Daarnaast staat hij stil bij de ingekomen zienswijzen. Voor wat de zienswijze van 

Raalte betreft, laat de heer Vroomen weten dat de voorzitter en hij aanbieden om namens het 

DB met het college van Raalte in gesprek te gaan. Mocht die behoefte ook bij andere 

colleges leven, dan geldt dit aanbod ook voor die colleges.  

 
De heer König laat weten in te stemmen met de begroting maar merkt daarbij op dat, in lijn 
met de zienswijze van Hardenberg, een punt van zorg is dat het aanstellen van extra 
toezichthouders zal leiden tot extra werk voor vergunningverlening en advies, terwijl de 
adviestermijnen nu al onder grote druk staan. 
 
In zijn rol als AB-lid, sluit de heer Offinga zich aan bij dit punt van zorg en vraagt hij de heer 
Van Zanten om hierop te reflecteren.  
 
De heer Van Zanten stelt voor dit zorgpunt te materialiseren in het UVP 2023. De heer König 
kan zich vinden in dit voorstel, als het zorgpunt daarin expliciet aan de orde komt.  
 
In aanvulling op zijn eerdere reactie vraagt de heer König zich af of de efficiëntie van de 
werkprocessen onder de loep moet worden genomen.  
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In reactie hierop laat mevrouw Meijer weten dat in het kader van Spoor 4 van het programma 
Samen Toekomstbestendig (red: het spoor dat gericht is op het efficiencypotentieel), 
volgende week gestart wordt met het herijken van de werkprocessen van 
vergunningverlening, advies en toezicht.  
 
Reagerend op het zorgpunt van de heren König en Offinga, roept de heer Vroomen op om in 
de uitgangspunten voor de begroting 2024 expliciet aandacht te hebben voor dit punt.  
 
De heer Nijboer wijst op de zienswijze die Raalte ingediend heeft en geeft aan dat de 
beantwoording van de zienswijze niet heeft geleid tot een ander standpunt van Raalte. Raalte 
stemt tegen het definitief vaststellen van de begroting 2023. 
 
Gelet op de tegenstem van Raalte vraagt de voorzitter aan de overige deelnemers of zij ‘voor’ 
of ‘tegen’ het definitief vaststellen van de begroting 2023 stemmen. Alle overige deelnemers 
laten weten ‘voor’ het definitief vaststellen van de begroting 2023 te stemmen. Gelet op de 
gekwalificeerde meerderheid die daarmee bereikt wordt, constateert de voorzitter dat de 
begroting 2023 daarmee definitief is vastgesteld.  
 

Besluit 

Het AB heeft besloten om: 

1. de begroting 2023 definitief vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op de begroting en de reactie van het 

Dagelijks Bestuur daarop; 

3. in de zienswijzen geen reden te zien om de begroting 2023 te wijzigen ten opzichte van 

de ontwerpbegroting; 

4. het Dagelijks Bestuur te verzoeken om de begroting 2023 binnen twee weken na 

vaststelling te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

met een afschrift aan de gemeenteraden die een zienswijze hebben ingediend. 
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Vaststellen jaarrekening 2021 en de bestemming van het rekeningresultaat 2021 (ter 

besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om: 

1. de jaarrekening 2021 vast te stellen; 
2. in afwijking van de artikelen 29 en 30 van de GR, het volgens de jaarrekening 2021 

behaalde positieve resultaat (108.433 euro) voor 75.000 euro in te zetten voor de 
ontvlechting van de ICT en het restant ad 33.433 in te zetten voor het oplossen van 
financiële knelpunten in 2022. 

 

Bespreking 
De heer Vroomen geeft als portefeuillehouder een toelichting op het voorstel. De voorzitter 
constateert dat het voorstel en de toelichting van de heer Vroomen op instemming van alle 
aanwezige AB-leden kan rekenen.   
  
Besluit 
Het AB heeft besloten om: 
1. de jaarrekening 2021 vast te stellen; 
2. in afwijking van de artikelen 29 en 30 van de GR, het volgens de jaarrekening 2021 

behaalde positieve resultaat (108.433 euro) voor 75.000 euro in te zetten voor de 
ontvlechting van de ICT en het restant ad 33.433 in te zetten voor het oplossen van 
financiële knelpunten in 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 4 

 

8 

 

Vaststellen jaarverslag 2021 (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van een presentatie over energietoezicht, als voorbeeld van één van de 
werkresultaten; 

2. het jaarverslag 2021 vast te stellen. 
 

Bespreking 
De heer Kroes geeft een toelichting op het project Energie & Duurzaamheid. Hij doet daarbij 
uit de doeken hoe het energietoezicht plaatsvindt en wat dit oplevert voor de leefomgeving.  
 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Spaans zich af of het aantal controles 
weer op peil is of dat er nog nasleep is van corona en/of capaciteitsgebrek. In reactie daarop 
geeft de heer Kroes aan dat het op dit moment moeilijk is om aan goede 
energietoezichthouders te komen, maar dat ontwikkelingen in het vakgebied mogelijk leiden 
tot een breder aanbod van potentiële medewerkers.  
 
Mevrouw Brinkman vraagt hoe de OD-advisering zich in dit kader verhoudt tot advisering 
door gemeentelijke medewerkers. De heer Kroes duidt het verschil door aan te geven dat het 
advies van de OD niet vrijblijvend is. Als de maatregelen niet doorgevoerd worden, wordt er 
opgetreden.  
 
Het jaarverslag geeft de AB-leden verder geen reden tot het stellen van vragen. 
  
Besluit 
Het AB heeft besloten om: 
1. kennis te nemen van de presentatie over energietoezicht; 
2. het jaarverslag 2021 vast te stellen. 
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Bestuursrapportage voorjaar 2022 (ter informatie) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om kennis te nemen van de bestuursrapportage voorjaar 2022. 

 

Bespreking 
De heer Vroomen geeft als portefeuillehouder een toelichting op de bestuursrapportage. Hij 
legt uit waarom in relatie tot de begroting 2022 een tekort van €767.000 dreigde te ontstaan 
over 2022 en welke stappen het DB heeft genomen om dit tekort zo beperkt mogelijk te 
houden, teneinde een begrotingswijziging te vermijden. Hij benadrukt daarbij dat de stappen 
om het tekort zo beperkt mogelijk te houden een enorme druk op de organisatie leggen, maar 
onvermijdelijk zijn om een begrotingswijziging te voorkomen. De heer Vroomen geeft aan dat 
de dienst in 2022 geconfronteerd wordt met extra niet geraamde kosten van € 767.000, die 
niet konden worden voorzien. Hiervoor zijn intern bezuinigingen doorgevoerd tot een bedrag 
van € 687.000 zodat er een niet gedekt tekort overblijft van € 80.000. Dat bedrag wordt nog 
verhoogd met € 100.000 omdat recent duidelijk is geworden dat de OD een eigen AFAS-
omgeving moet hebben.  
 
De heer Van der Poel vraagt zich af of de eenmalige kosten van €375.000 in het totaalbedrag 
zitten dat de heer Vroomen heeft genoemd. De heer Vroomen beaamt dit   
 
Mevrouw Brinkman wijst erop dat de tekst op pagina 9 kan doen vermoeden dat een besluit 
over het afrekenen in 2022 al genomen is. In reactie hierop benadrukt de heer Van Zanten 
dat het besluit nog niet genomen is en op 6 oktober 2022 aan het AB zal worden voorgelegd. 
 
De bestuursrapportage geeft de AB-leden verder geen reden tot het stellen van vragen. 
  
Besluit 
Het AB heeft kennisgenomen van de bestuursrapportage voorjaar 2022. 
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Spoor 5 programma Samen Toekomstbestendig (ter besluitvorming en ter informatie) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de opzet ‘Programmering nieuwe stijl’ als uitwerking van spoor 5 

van het Programma Samen Toekomstbestendig; 

2. OD IJsselland opdracht te geven om deze nieuwe opzet van de programmering samen 

met de deelnemers in het najaar van 2022 gefaseerd uit te werken naar een nieuw 

uitvoeringsprogramma voor 2023 en verdere jaren. 

 

Bespreking 
De heer Seinstra geeft een toelichting op het voorstel.  
 
De heer Smit laat weten dat ambtelijk de vraag gesteld is of het een pilotfase kan zijn. In 
reactie hierop geeft de heer Van Dolen aan dat met het AAO is afgesproken om in 2023 te 
beginnen met een pilot in de vorm van één branche, waarbij wel gekeken wordt wat de 
effecten zijn als je dat meerjarig doet.  
 
De heer König wil graag horen of er geprogrammeerd wordt op basis van de risicoanalyse. 
De heer Seinstra geeft aan dat de risicoanalyse de basis vormt voor de programmering. 
Zowel voor de uren als voor de inhoud van de programmering.  
 
Mevrouw Brinkman vraagt zich af hoe omgegaan wordt met verschillen tussen gemeenten in 
aantallen bedrijven per branche. In reactie hierop geeft de heer Van Dolen aan dat de OD 
ervoor zorgt dat alle deelnemers gelijkwaardig aan bod komen en langjarig gezien de inbreng 
van middelen overeenkomt met hetgeen geleverd wordt. 
 
De heer Nijboer vraagt zich af op welke wijze de gemeente kan sturen in bepaalde 
prioritering. In reactie hierop geeft de heer Van Dolen aan dat de risicoanalyse de ondergrens 
vormt en dat daar bovenop in samenspraak met de betreffende deelnemer gekeken kan 
worden wat er extra mogelijk is.  
 
De heer Offinga vraagt of een beeld gegeven kan worden van mogelijke extra kosten voor 
een gemeente op het gebied van vergunningverlening en advies. In reactie hierop geeft de 
heer Van Dolen aan dat het streven is om de inzet van toezicht af te stemmen op de 
capaciteit die beschikbaar is voor de andere teams in de organisatie.  
 

Besluit 
Het AB heeft besloten om: 

1. kennis te nemen van de opzet ‘Programmering nieuwe stijl’ als uitwerking van spoor 

5 van het Programma Samen Toekomstbestendig; 

2. OD IJsselland opdracht te geven om deze nieuwe opzet van de programmering 

samen met de deelnemers in het najaar van 2022 gefaseerd uit te werken naar een 

nieuw uitvoeringsprogramma voor 2023 en verdere jaren; 

3. een informele AB-sessie te houden over regionaal programmeren. 
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Planning heisessie (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om een AB-heisessie te plannen eind oktober of begin november 2022 en 

de onderwerpen voor die heisessie te inventariseren in de AB-vergadering van 6 oktober 

2022 en vast te stellen in de DB-vergadering van 13 oktober 2022. 

 

Bespreking 
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De voorzitter licht toe waarom hij het wenselijk vindt om met het nieuwe AB een heisessie te 
houden, daar een dag voor uit te trekken en waar nodig externen aan te haken.  
 
De AB-leden stemmen in met dit voorstel.  
 
Besluit 
Het AB heeft besloten om een AB-heisessie van een dag te plannen eind oktober of begin 

november 2022 en de onderwerpen voor die heisessie te inventariseren in de AB-vergadering 

van 6 oktober 2022 en het DB opdracht te geven om op basis daarvan een programma 

samen te stellen en waar nodig externen aan te haken. 
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Rondvraag en sluiting 

Gelet op het feit dat een nieuwe collegeperiode is begonnen, stelt de heer Van Zanten voor 

dat hij alle AB-leden individueel bezoekt om op te halen wat er leeft bij de deelnemers en 

nader kennis te maken met de nieuwe AB-leden. Het AB is akkoord met dit voorstel.  

 

In aanvulling daarop laat de voorzitter weten dat het DB altijd bereid is langs te komen bij 

deelnemers om gezamenlijk het eigenaarschap te laten groeien. De heer Smit roept op om 

die handreiking ook weer aan de gemeenteraden te doen. De voorzitter beaamt dit en roept 

op om gezamenlijk verder te bouwen aan het huis van de OD. Hij bedankt alle deelnemers 

voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Onderwerp Aanwijzen DB-lid
Registratienummer
Datum nota 20 september 2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Jurjen Bos
Functie/team directiesecretaris
Telefoon
Status definitief
Portefeuillehouder geen
Bijlagen geen
Afgestemd met P.J. van Zanten

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

X ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Voorgestelde routing 
 Alleen besluit door DB => informeren AB

X Voorstel vanuit DB => besluit AB

 Anders nl. 

Het DB stelt het AB voor: 
1. de heer Arjan Spaans met ingang van 6 oktober 2022 aan te wijzen als lid van het Dagelijks 

Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland.

Besluit d.d………..

- Besluit conform
- Gewijzigd besluit: 
- Voorstel aangehouden tot …….

voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel

Inleiding/samenvatting
Het DB van de OD IJsselland bestaat uit de voorzitter en drie leden. Op 7 juli 2022 heeft het AB 
besloten om de heer Offinga te (her)benoemen als voorzittter en de heren De Bree en Vroomen te 
(her)benoemen als DB-leden. Daarnaast heeft het AB op 7 juli 2022 besloten om de vacante positie in 
het DB in te vullen. De vacante positie is ontstaan door het vertrek van de heer Wagenmans. Gelet op 
het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland, is de 
volgende procedure doorlopen voor het invullen van de vacante positie in het DB:

1. In het AB van 7 juli 2022 heeft de voorzitter een oproep gedaan aan de AB-leden om binnen 
vier weken hun interesse voor een plek in het DB kenbaar te maken bij de voorzitter; de heer 
Spaans heeft als enige zijn interesse kenbaar gemaakt bij de voorzitter;

2. In het AB van 7 juli 2022 is een stembureau van twee AB-leden ingesteld, te weten de heer De 
Bree en de heer Vroomen;

3. Op 12 september 2022 heeft de voorzitter een voorstel voor de voordracht van de heer Spaans 
als nieuw DB-lid aan de AB-leden gestuurd en heeft de voorzitter de AB-leden in de 
gelegenheid gesteld om binnen een week, schriftelijk hun stem uit te brengen;

4. Het stembureau heeft de stemmen gecontroleerd en bepaald dat er geen tweede stemronde 
nodig is; alle 11 AB-leden die mochten stemmen hebben gestemd en hebben allemaal VOOR 
het aanwijzen van de heer Spaans als lid van het DB gestemd;

5. In de AB-vergadering van 6 oktober wordt daarom voorgesteld de heer Arjan Spaans aan te 
wijzen als DB-lid.  

Beoogd resultaat
Een voltallig DB voor de nieuwe raadsperiode. 

Kader
De Wgr en de GR. 

Argumenten
De OD heeft voor de nieuwe raadsperiode een voltallig DB nodig. De heer Spaans heeft als enige zijn 
interesse in het DB-lidmaatschap kenbaar gemaakt. Het DB is verheugd met de interesse van de heer 
Spaans en constateert dat het DB op die manier een goede afspiegeling vormt van het AB. Enerzijds 
vanwege het feit dat het DB hiermee een goede mix oplevert van de provincie, een kleine, een 
middelgrote en een grote gemeente. Anderzijds gelet op de verschillende rollen van een  
gedeputeerde, twee burgemeesters en een wethouder in het DB.  

Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.

Financiële consequenties
Geen.

Communicatie/draagvlak
De aanwijzing van de heer Spaans als DB-lid zal worden gecommuniceerd via de website, socials en 
de nieuwsbrief van de OD. 

Bijlagen
Geen.



6 Afrekenen over 2022 (ter besluitvorming)

1 20220911 AB nota inzake afrekenen 2022.docx 

3

Nota voor het Algemeen Bestuur
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Onderwerp afrekenen in 2022
Registratienummer
Datum nota 11 september 2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Jan Badenhop
Functie/team controller a.i.
Status definitief
Bijlagen geen

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

X ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Het DB stelt het AB voor te besluiten:
Om voor 2022 af te rekenen op basis van de werkelijke urenafname en daarbij de volgende 
uitgangspunten te hanteren:
a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor het 

afrekenen van de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen opbrengsten over dat 
jaar;

b) De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de oorspronkelijk bij 
de begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel;

c)   Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening.

AB-besluit d.d…………… 

- Besluit conform
- Voorstel aangehouden
- Gewijzigd besluit:

Voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Samenvatting/kern van het voorstel
Tot en met 2021 wordt niet afgerekend op de geleverde productie en vanaf 2023 rekenen we, conform 
de uitgangspunten, de werkelijke productie af. Het jaar 2022 beschouwen we daarom als een 
overgangsjaar. In dit overgangsjaar stellen we voor om de werkelijke kosten 2022 af te rekenen.

In 2022 hebben we te maken met extra, voornamelijk eenmalige kosten als gevolg van het ontvlechten 
van de ICT met de gemeente Zwolle en SSC Ons. In het DB besluit van 16 september 2021 zijn de 
projectkosten PM geraamd. Inmiddels hebben we meer zicht op die kosten die vooralsnog geraamd 
worden op € 120.000. Een andere financiële consequentie van de ontvlechting is dat we overstappen 
naar AFAS voor de personele-, salaris- en financiële administratie. De extra eenmalige 
inrichtingskosten bedragen € 100.000. Tenslotte hebben we nog te maken met een niet gedekt deel 
van de knelpunten in de begroting 2022 van € 80.000. Deze kosten hangen samen met de 
bedrijfsvoering en hebben geen directe relatie met het primair proces. 

Gezien de impact van de extra kosten stellen we voor om voor 2022 de bedrijfsvoeringskosten anders 
af te rekenen dan de kosten van het primair proces. Daarmee voorkomen we dat een te groot deel van 
de kosten landt in de verdeelsleutel van het primair proces.       

Uitgangspunt blijven de afspraken in de jaaropdracht die met elke deelnemer zijn gemaakt. Het feit dat 
deelnemers bereid zijn extra te betalen voor uren die boven de jaaropdracht uitstijgen wil nog niet 
zeggen dat daaraan gehoor kan worden gegeven. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt kan dat alleen 
als de afspraken met andere partners daar niet onder lijden. Er zal dus steeds overleg met de partners 
nodig zijn om vast te stellen of negatieve afwijkingen ten opzichte van de jaaropdracht acceptabel zijn 
voor de betreffende partner. Als dat niet zo is zal prioriteit moeten worden gegeven aan de 
jaaropdracht van die partner.   

Samengevat:
1. We hebben de deelnemersbijdrage 2022 gebaseerd op de percentages in de begroting.
2. We sturen als OD IJsselland op het realiseren van de producten en afspraken in het UVP 

2022.
3. We vertalen de daadwerkelijk gemaakte uren per deelnemer in een percentage van het totaal 

aantal uren en passen dat percentage toe op de kosten van het primair proces.
4. We verrekenen de uiteindelijke kosten van de Bedrijfsvoering op basis van de bij de begroting 

2022 vastgestelde percentages.
5. Voor 2023 bekijken we of dezelfde opzet wordt gehanteerd of dat in 2023 wordt afgerekend op 

meer of minder uren maal het uurtarief.

In het AAO is afgesproken dat het verrekenen over het jaar 2022 ter besluitvorming aan het AB zal 
worden voorgelegd. Daarbij merken we op dat het al dan niet verrekenen van de werkelijke ureninzet 
voor de dienst budgettair neutraal is.

Beoogd resultaat
Met dit voorstel bereiken we dat de deelnemers betalen voor de kosten van het primair proces op basis 
van de uren die ze geleverd krijgen. Daarmee wordt de scheefheid die vanaf 2018 bestaat gedeeltelijk 
opgeheven. 
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Kader
Begroting 2022 en jaarrekening 2022.

Argumenten
Tot en met 2021 vindt geen afrekening plaats van het verschil tussen de ingebrachte en werkelijk 
geleverde uren. Die scheefheid is al in 2018 ontstaan en is een aantal jaren gedoogd door de partners 
die meer ingebracht dan geleverd hebben gekregen. Aangezien die scheefheid betrekking heeft op 
dezelfde partners begint dit verschil steeds meer te knellen. In het AAO van 15 november 2021 is 
afgesproken om aan het bestuur voor te stellen om in 2022 achteraf te gaan verrekenen op basis van 
de geleverde uren.

Risico’s en kanttekeningen
Afrekenen op basis van werkelijke urenafname zal voor een individuele deelnemer tot gevolg hebben 
dat de te betalen bijdrage over 2022 afwijkt van de in de begroting van die deelnemer geraamde 
bijdrage.

Uitvoering
Tussentijds wordt met de deelnemers de urenafname besproken en kan worden bijgestuurd. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de verplichtingen naar andere deelnemers en de beschikbare capaciteit. 
Bij de jaarrekening wordt de definitieve ureninzet per deelnemer bepaald die dan de basis vormt voor 
de afrekening.  

Financiële consequenties
Met dit voorstel wordt bereikt dat in het overgangsjaar alle kosten minus eigen opbrengsten worden 
afgerekend met de deelnemers. Vanzelfsprekend zal gedurende het jaar zo strak mogelijk worden 
gestuurd op de ontwikkeling van de kosten in relatie tot de begroting 2022.

Communicatie/draagvlak
Dit voorstel wordt schriftelijk gedeeld met het AAO en de financials en besproken in het FO van 29 
september. Leden van het AAO wordt de gelegenheid geboden om voor dit punt op 29 september in 
het FO aan te haken.  

Bijlagen
Geen
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Nota voor het Algemeen Bestuur
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Onderwerp evaluatie van de GR en daarop gebaseerde documenten.
Registratienummer
Datum nota 11 september 2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Jurjen Bos
Functie/team directiesecretaris
Status definitief
Bijlagen AB-nota t.b.v. eerder AB-besluit op 4 maart 2021.

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

X ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Het DB stelt het AB voor te besluiten om:
de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en daarop gebaseerde documenten te 
evalueren op de wijze zoals in dit voorstel omschreven. 

AB-besluit d.d…………… 

a) Besluit conform
b) Voorstel aangehouden
c) Gewijzigd besluit:

Voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel

Samenvatting/kern van het voorstel
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de GR) rust op 
het AB de plicht om een evaluatie van de GR uit te voeren. Op 4 maart 2021 (zie bijlage) heeft AB in 
dat kader besloten om:
1. de evaluatie van de GR op te vatten als een onderzoek, binnen de wettelijke kaders, naar de 

praktische uitvoerbaarheid van de regeling en daarop gebaseerde regelingen, zowel vanuit het 
oogpunt van de deelnemers als vanuit het oogpunt van de organisatie;

2. de evaluatie uit te voeren tegelijkertijd met de verplichte implementatie van de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (hierna: de Wgr), doch uiterlijk voor 1 juli 2023 als blijkt dat de 
implementatie van de wijziging van de Wgr te lang op zich laat wachten.

Omdat de gewijzigde Wgr op 1 juli 2022 in werking is getreden (met een implementatietermijn van twee 
jaar), wordt voorgesteld om te starten met de evaluatie van de GR.

In de AB-nota voor de AB-vergadering van 4 maart 2021 (zie bijlage) is toegezegd dat een 
(project)voorstel over de uitvoering van de evaluatie ter besluitvorming aan u voorgelegd zou worden. 
Met deze nota willen wij invulling geven aan die toezegging. 

Omdat in de GR van de Omgevingsdienst Twente dezelfde evaluatieverplichting is opgenomen, is 
afgesproken hier gezamenlijk in op te trekken, waar wenselijk en mogelijk. 

Voor de implementatie van de gewijzigde Wgr betreft, zoeken we afstemming met de andere 
regiobrede GR-en in IJsselland, namelijk: de veiligheidsregio, de GGD en het regionaal serviceteam 
jeugd. 

Beoogd resultaat
Een GR en daarop gebaseerde documenten, waarin de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied 
van wet- en regelgeving zijn verwerkt en die voldoen voor de uitvoeringspraktijk, zowel vanuit het 
oogpunt van de deelnemers als vanuit het oogpunt van de OD. Daarnaast wordt beoogd om de 
uitvoeringspraktijk in overeenstemming te brengen met de verbeterde documenten.  

Kader
De Wgr, de GR en daarop gebaseerde documenten.

Uitvoering
Wat is de kern van de evaluatie
Het evalueren van de GR en daarop gebaseerde documenten. De vraag die hierbij centraal staat is of 
er verbeteringen kunnen worden aangebracht in deze documenten, en binnen de wettelijke kaders, om 
te komen tot een meer praktische uitvoering, vanuit het oogpunt van de deelnemers maar ook vanuit 
het oogpunt van (de organisatie van) de OD zelf. Bij het wettelijk kader wordt rekening gehouden met 
de gewijzigde Wgr en de komst van de Omgevingswet. Daarnaast worden de uitkomsten van het 
Programma Samen Toekomstbestendig betrokken en is er oog voor de adviezen van de Commissie 
Van Aartsen en de uitwerking daarvan. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de evaluatie niet 
gaat over het functioneren van de organisatie of het wijzigen van de financiën van de organisatie. 
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Welke documenten worden betrokken bij de evaluatie
Voorgesteld wordt de volgende documenten te betrekken bij de evaluatie:
• de GR;
• de Bijdrageverordening Omgevingsdienst IJsselland 2017;
• de Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland 2018;
• Treasurystatuut Omgevingsdienst IJsselland 2018;
• Besluit algemene regeling voor budgethouders;
• Reglementen van Orde voor AB en DB;
• Klachtenreglement Omgevingdienst IJsselland;
• Dienstverleningsovereenkomsten;
• Interne mandaatbesluiten;
• documenten uit de P&C-cyclus (kaderbrief, begroting, jaarrekening, jaarverslag, berap, 

uitvoeringsprogramma, jaaropdracht).

Hoe wordt de evaluatie uitgevoerd
In het kort wordt voorgesteld om de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1. Inventarisatie
Doel ontwikkelen van een toetsingskader voor de evaluatie; waaraan moeten de 

documenten voldoen?
Activiteiten een sessie met het AB, met het AAO en met het MT van de OD.
Resultaat een toetsingskader als uitgangspunt voor de beoordeling van de documenten.

Stap 2. Toetsing documenten
Doel omissies en verbetermogelijkheden inzichtelijk maken.
Activiteiten toetsen van de documenten aan het toetsingskader.
Resultaat een toets per document.

Stap 3. Verbetervoorstellen
Doel opstellen verbeterde documenten.
Activiteiten schrijven van wijzigingsvoorstellen per documenten.
Resultaat wijzigingsbesluiten ter besluitvorming.

Stap 4. Besluitvorming en implementatie
Doel vaststellen verbeterde documenten en gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.
Activiteiten besluitvorming op de wijzigingsbesluiten en de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.
Resultaat inwerkingtreding documenten en gewijzigde uitvoeringspraktijk.

Wie voert de evaluatie uit 
Voorgesteld wordt om stap 1. t/m stap 3. te laten uitvoeren door een externe deskundige, omdat:
a) het wenselijk is om de documenten te laten toetsen door een onafhankelijke deskundige;
b) het toetsen van alle documenten en het schrijven van verbetervoorstellen diepgaande kennis van 

de Wgr en gemeenschappelijke regelingen vraagt;
c) de benodigde deskundigheid en/of capaciteit niet aanwezig is bij de deelnemers en de OD. 

Vanuit de OD zal de directiesecretaris de trekker zijn van dit project. 
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Wanneer wordt de evaluatie uitgevoerd
Voorgesteld wordt om de volgende planning te hanteren:
Stap 1. Inventarisatie oktober t/m december 2022
Stap 2. Toetsing documenten december 2022 t/m januari 2023 
Stap 3. Verbetervoorstellen februari t/m mei 2023
Stap 4. Besluitvorming/implementatie april 2023 e.v.

Argumenten
Met het uitvoeren van de evaluatie voldoet u aan de verplichting uit de GR en de wettelijke 
verplichtingen tot implementatie van de gewijzigde Wgr en de Omgevingswet. Genoemde documenten 
zijn daarmee weer actueel en zullen beter aansluiten bij de uitvoeringspraktijk en de uitvoeringspraktijk 
zal beter aansluiten bij de documenten. 

Zoals gezegd is inhuur van een externe deskundige wenselijk omdat:
a) het wenselijk is om de documenten te laten toetsen door een onafhankelijke deskundige;
b) het toetsen van alle documenten en het schrijven van verbetervoorstellen diepgaande kennis van 

de Wgr en gemeenschappelijke regelingen vraagt;
c) de benodigde deskundigheid niet aanwezig en/of beschikbaar is bij de deelnemers en de OD. 

Risico’s en kanttekeningen
We zien geen risico’s, maar plaatsen wel de kanttekening dat externe deskundigheid voor het 
adequaat uitvoeren van deze evaluatie niet dik gezaaid is. Op dit moment hebben we een zeer 
geschikt bedrijf op het oog, maar deze onderneming bestaat uit twee personen en dat brengt natuurlijk 
een bepaalde kwetsbaarheid met zich mee.  

Financiële consequenties
Voor de evaluatie is € 15.000 gereserveerd. De kosten drukken op het jaar 2022. Voor de 
werkzaamheden in 2023 wordt het verschil tussen het beschikbare budget en de gemaakte kosten in 
2022 overgeboekt naar 2023.

Communicatie/draagvlak
p.m. (tekst volgt na bespreking in AAO en DB, daarbij ook de besluitvorming in Twente vermelden)

Bijlagen
1. AB-nota t.b.v. eerder AB-besluit op 4 maart 2021.
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Onderwerp Evaluatie van de GR
Registratienummer
Datum nota 10 februari 2021
Datum vergadering 4 maart 2021
Auteur Jurjen Bos
Functie/team directiesecretaris
Telefoon
Status concept
Portefeuillehouder n.v.t.
Bijlagen n.v.t.
Afgestemd met André de Boer

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

X ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Voorgestelde routing 
 Alleen besluit door DB => informeren AB

X Voorstel vanuit DB => besluit AB

 Anders nl. 

Voorstel/ontwerp besluit:
1. de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland opvatten als een 

onderzoek, binnen de wettelijke kaders, naar de praktische uitvoerbaarheid van de regeling en 
daarop gebaseerde regelingen, zowel vanuit het oogpunt van de deelnemers als vanuit het 
oogpunt van de organisatie;

2. de evaluatie uit te voeren tegelijkertijd met de verplichte implementatie van de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), doch uiterlijk voor 1 juli 2023 als blijkt dat de implementatie 
van de wijziging van de Wgr te lang op zich laat wachten.

Besluit d.d………..

- Besluit conform
- Gewijzigd besluit: 
- Voorstel aangehouden tot …….

voorzitter, secretaris,
B. Koelewijn P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel

Inleiding/samenvatting
In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland (hierna: GR) is bepaald dat het AB 
een evaluatie van het functioneren van de GR uitvoert, binnen drie jaar na het in werking treden van de 
GR. De GR is op 5 januari 2017 inwerking getreden, om als basis te dienen voor de organisatie die op 
1 januari 2018 van start is gegaan. 

Wij stellen voor deze bepaling te interpreteren als een verplichting voor het AB om binnen het wettelijke 
kader te onderzoeken of de tekst van de GR en de tekst van op de GR gebaseerde regelingen (zoals 
bijvoorbeeld de Financiële Verordening en de Bijdrageverordening) voldoen voor de uitvoeringspraktijk, 
zowel vanuit het oogpunt van de deelnemers als vanuit het oogpunt van de organisatie. 
Een logische uitkomst van de evaluatie zou dan kunnen zijn dat:
- de tekst van de GR (en op de GR gebaseerde regelingen) zal worden aangepast aan de 

uitvoeringspraktijk;
- de uitvoeringspraktijk in overeenstemming wordt gebracht met  GR. 

Voor wat de planning betreft, stellen wij voor om efficiënt om te gaan met de verplichting tot het 
uitvoeren van een evaluatie, door het uitvoeren van de evaluatie te koppelen aan een logisch moment 
waarop de GR toch al significant gewijzigd moet worden. Werk met werk maken dus. Wij hebben 
hiervoor de volgende argumenten:

a. er is een wetsvoorstel voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) 
aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer. Op basis van dit wetsvoorstel moet de GR 
significant worden gewijzigd (zie Bijlage 1). Het wetsvoorstel kan daarmee van invloed zijn op 
de uitkomsten van de evaluatie. Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1-1-2022 in 
werking;

b. het doorontwikkelen van de OD (plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering en het uitvoeren 
van het doorontwikkelplan) heeft zeer waarschijnlijk gevolgen voor de tekst van de GR en op 
de GR gebaseerde regelingen; dit maakt het niet efficient om daaraan voorafgaand de GR te 
evalueren; 

c. het wijzigen van een GR gaat gepaard met een omvangrijke wettelijke procedure; dit maakt het 
wenselijk om wijzigingen zoveel mogelijk te bundelen;

d. de termijn van 3 jaar is een termijn van orde.

Bovenstaande argumenten zijn verderop in deze nota nader uitgewerkt. 

Beoogd resultaat
Efficiënt omgaan met de plicht tot het evalueren van de GR, door de evaluatie van de GR te koppelen 
aan een logisch moment waarop de GR toch al gewijzigd dient te worden. 

Kader
De Wgr en de GR. 

Argumenten
a. wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
De Tweede Kamer heeft op dit moment een wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr in behandeling. Dit 
wetsvoorstel strekt ertoe de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de 
kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden en Provinciale Staten bij taken die in 
gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd, te versterken. Als de gewijzigde wet in werking 
treedt (naar verwachting 1-1-2022; het wetsvoorstel is overigens niet controversieel verklaard), krijgen 
gemeenschappelijke regelingen twee jaar de tijd om hun GR aan te passen aan de gewijzigde wet. De 
wetswijziging dwingt ons tot het maken van bestuurlijke keuzes en het aanpassen van de GR aan de 
gemaakte keuze.  
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In Bijlage 1. staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de Wgr. Door de evaluatie van de 
GR te betrekken bij de implementatie van de wetswijziging, slaan we twee vliegen in één klap: het 
afstemmen van onze GR op de uitvoeringspraktijk op basis van de meest recente wettelijke 
verplichtingen. Mocht de komst van de Wgr te lang op zich laten wachten, dan wordt voorgesteld de 
evaluatie uit te voeren voor 1 juli 2023.

b. het doorontwikkelen van de OD kan gevolgen hebben voor de tekst van de GR
Op 12 maart 2020 heeft u het doorontwikkelplan van de OD vastgesteld. Een koersdocument waarmee 
we de komende jaren willen toe groeien naar outcomesturing. Hiertoe zijn deelprojecten gestart op het 
gebied van datakwaliteit, de risicoanalyse, een dynamische planningstool, het opleidingsplan en ons 
financieel instrumentarium. Daarnaast wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld voor de 
verbetering van de bedrijfsvoering. Beide ontwikkelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid gevolgen 
hebben voor de tekst van de GR en de daarop gebaseerde regelingen. Dit maakt het raadzaam om 
eerst stappen te zetten in de doorontwikkeling van de OD en vervolgens de uitkomsten daarvan te 
betrekken bij de evaluatie van de GR. 

c. het wijzigen van een GR gaat gepaard met een omvangrijke wettelijke procedure
Het wijzigen van een GR gaat gepaard met een omvangrijke procedure, die ambtelijk en bestuurlijk de 
nodige inzet vraagt van de deelnemers en de OD. Alle deelnemende colleges moeten afzonderlijk 
instemmen met de wijziging. De deelnemende colleges mogen echter pas instemmen met het wijzigen 
van de GR als zij toestemming hebben van hun gemeenteraad dan wel Provinciale Staten. Alleen al 
daarom verdient het de aanbeveling om het aantal wijzigingen van de GR beperkt te houden en deze 
zoveel mogelijk te bundelen, bijvoorbeeld door de evaluatie van de GR te koppelen aan de 
implementatie van de wijziging van de Wgr; 

d. de termijn van 3 jaar is een termijn van orde
Hoewel de organisatie op 1 januari van start is gegaan, zou op basis van de GR voor 5 januari 2020 al 
een evaluatie moeten hebben plaatsgevonden. Deze termijn is een termijn van orde. Er zijn geen 
wettelijk consequenties verbonden aan het niet nakomen van deze termijn. De termijn krijgt naar onze 
mening vooral gewicht als één van de deelnemende colleges zich erop gaat beroepen, maar een 
dergelijk signaal hebben wij tot op heden niet ontvangen. 

Risico’s en kanttekeningen
Wij zien geen risico’s, maar willen nog wel de volgende kanttekening plaatsen. Naast de wijziging van 
de Wgr, is er nog een wetswijziging die een aanpassing van de GR met zich meebrengt, namelijk de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: Ow). De Ow treedt naar het zich op dit moment laat 
aanzien op 1-1-2022  in werking.  De wijziging van de GR op basis van de Ow, beperkt  zich echter tot 
de begripsbepalingen van de GR en moet op 1-1-2022 gerealiseerd zijn. 
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Het koppelen van de evaluatie van de GR aan de inwerkingtreding van de Ow vinden wij gelet op 
voorgaande argumenten onwenselijk. 

Uitvoering
Als u besluit om de evaluatie van de GR te laten samenvallen met de implementatie van de wijziging 
van de Wgr, wordt t.z.t. een (project)voorstel over de uitvoering van de evaluatie ter besluitvorming aan 
u voorgelegd. 

Financiële consequenties
n.v.t.

Communicatie/draagvlak
De accountmanagers hebben het merendeel van de AAO-leden hierover gesproken. Op basis van die 
gesprekken mag geconcludeerd worden dat er voldoende draagvlak is voor dit voorstel. In de GR van 
de OD Twente staat de dezelfde bepaling opgenomen. Het DB van de OD Twente heeft reeds 
ingestemd met uitstel van de evaluatie tot de inwerkingtreding van de Wgr. Op 4 april 2021 wordt het 
voorstel voorgelegd aan het AB van de OD Twente. 

Bijlagen
1. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Onderwerp Accountantscontrole met ingang van 2022
Registratienummer
Datum nota 4 augustus 2022
Datum vergadering
Auteur Jan Badenhop
Functie/team Controller a.i.
Status
Bijlagen controleprotocol met normenkader

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

X ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Het DB stelt het AB voor te besluiten:
1. Brouwers Accountants BV voor een periode van 5 jaar aan te wijzen als accountant van de 

Omgevingsdienst IJsselland, met de mogelijkheid om maximaal eenmaal met 2 jaar te verlengen;
2. Bijgevoegd controleprotocol en normenkader vast te stellen, welke de accountant als richtlijn voor 

de controle dient te gebruiken.

AB-besluit d.d…………… 

- Besluit conform
- Voorstel aangehouden
- Gewijzigd besluit:

Voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Samenvatting/kern van het voorstel
De Omgevingsdienst heeft een accountant nodig voor de controlerende en certificerende functie van 
de jaarrekening. Het contract met de huidige accountant (ook Brouwers Accountants) liep tot en met 
het boekjaar 2021. Middels een aanbesteding is een uitvraag gedaan bij 3 kantoren. Alleen Brouwers 
Accountants heeft ingeschreven op de uitvraag.

Ten behoeve van de accountantscontrole is ook een controleprotocol en normenkader 
voorgeschreven. Tot nu toe voldeden we niet aan die eis. Als bijlage is een controleprotocol inclusief 
normenkader opgenomen. Daarmee voldoen we aan de wettelijke voorschriften.

Beoogd resultaat
Het aanstellen van een accountant voor de controlerende functie op de administratie en de 
jaarrekening.

Kader
Wettelijk is voorgeschreven dat het AB één of meer accountants aanwijst voor de controle van de 
jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag 
van bevindingen.

Argumenten
De Omgevingsdienst is verplicht een accountant aan te stellen voor de controle op de jaarrekening.

Risico’s en kanttekeningen
Geen

Financiële consequenties
De kosten bedragen € 28.000 per jaar. In de begroting 2022 is een bedrag van € 27.500 opgenomen

Communicatie/draagvlak
Na instemming zal tot gunning over worden gegaan. 

Bijlagen
• Controleprotocol met normenkader
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1. Algemeen

1.1 Inleiding

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening moet het 
Algemeen Bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit controleprotocol.

Object van controle in dit protocol zijn de jaarcijfers van de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) en daarmee tevens het 
financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van de ODIJ.

1.2 Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de 
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings-en 
rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de Omgevingsdienst IJsselland.

1.3 Wettelijk kader

De gemeentewet, artikel 213, schrijft voor dat het Algemeen Bestuur één of meer accountants aanwijst als bedoeld in 
artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het 
daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant geeft het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen voor de te 
hanteren goedkeurings-en rapporteringstoleranties, alsmede welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel 
beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn. Met dit nieuwe controleprotocol is invulling gegeven aan het 
te hanteren normenkader.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

Zoals in artikel 213 Gemeentewet is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde 
jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant gericht zijn op het afgeven van een 
oordeel over:

• De getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

• Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting 
en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder eventuele verordeningen;

• De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en 
rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
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• Het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten);

• De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond 
van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) en het besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Voorts is in de geactualiseerde ‘Kadernota Rechtmatigheid 2018’ van 
31 oktober 2018 van de commissie BBV de visie weergegeven op rechtmatigheid in de controleverklaring. De kadernota 
heeft het karakter van een bindend advies aan gemeentelijke organisaties en accountants.

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Bado dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met de 
van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen”.

3. Te hanteren goedkeurings-en rapporteringstoleranties

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert 
niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt 
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en 
balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De 
accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, 
vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties.

Het Bado bevat een tabel waarin de criteria voor de vier soorten controleverklaringen zijn vastgelegd. De tabel geeft 
maximale percentages, die gangbaar zijn in de gehele publieke sector. Hiervoor wordt ook wel de term toleranties 
gebruikt. Het zijn de bovengrenzen voor de oordelen van de accountant. Deze zal op grond van zijn professionele 
oordeelsvorming (professional judgement) een eigen inschatting moeten maken. 

In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen afwijkingen in de jaarrekening en onzekerheden in de controle. Voor het 
bepalen of sprake is van diepgaande invloed worden vaste percentages gehanteerd. Deze percentages zijn gekoppeld 
aan de lasten in de jaarrekening.
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De percentages worden steeds genomen van de totale begrote programmalasten na laatste begrotingswijziging.

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. Deze kan als volgt worden gedefinieerd: 
een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding 
van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in 
beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen.

Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid 
boven € 50.000 euro rapporteert, die hij in het kader van de uitvoering van de accountantscontrole signaleert.

3.1. Begrotingscriterium

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met 
inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake 
van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het Algemeen Bestuur 
zoals geregeld in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de 
begrotingsoverschrijding past binnen het door het Algemeen Bestuur geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd 
door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al 
dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.

In voorkomende gevallen zijn onderstaande begrotingsafwijkingen als onrechtmatig te bestempelen, maar hoeven niet te 
worden meegewogen in het accountantsoordeel:

• Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, 
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

• Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden 
gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling.

• Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die na het verantwoordingsjaar als onrechtmatig moeten worden 
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of 
toezichthouder blijkt. Het gaat hier in de praktijk veelal om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en 
regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen.

• Kostenoverschrijdingen op investeringen, waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere 
afschrijvingslasten en financieringslasten in navolgende jaren, zijn alleen in het jaar van ontstaan als 
onrechtmatig aan te merken.

3.2. M&O-criterium

Het Algemeen Bestuur heeft middels vaststelling van de verordeningen ex art 212 en ex art 213 het kader bepaald 
aangaande M&O-beleid. Voor bestaande procedures wordt binnen de Omgevingsdienst getoetst in hoeverre deugdelijke 
maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik worden genomen. Binnen de belangrijkste procedures 
zijn reeds (informeel) adequate maatregelen getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële 
verantwoording. Toch kan het voorkomen dat er, ondanks het toereikende M&O-beleid, onzekerheid blijft bestaan met 
betrekking tot de rechtmatigheid. Het kan dan gaan om een onzekerheid die inherent is aan de regeling die onderwerp is 
van de toetsing. Hier zal als volgt mee worden omgegaan:
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• Indien bij een toereikend M&O-beleid, dat in voldoende mate is uitgevoerd, toch een belangrijke (materiële) 
onzekerheid - die inherent is aan de regeling - blijft bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid van de 
uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de accountant te beoordelen of 
deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening adequaat wordt weergegeven. De accountant dient te 
overwegen of hij in zijn verklaring, naar zijn oordeel, een toelichtende paragraaf opneemt waarin hij de 
gebruikers van de verantwoording nog eens nadrukkelijk op de bestaande onzekerheid wijst.

• Indien de onzekerheid van materieel belang ten gevolge van de M&O-problematiek niet toereikend in de 
toelichting op de jaarrekening is uiteengezet, dan heeft de accountant een bedenking tegen de jaarrekening en 
is een goedkeurend getrouwheidsoordeel niet toegestaan.

3.3. Voorwaardencriterium

Besteding en inning van gelden door de omgevingsdienst zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de 
accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wet- en regelgeving (Algemene verbindende 
voorschriften van de Europese Unie, formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, 
raadsbesluiten, verordeningen, richtlijnen, protocollen en dergelijke met een wettelijke grondslag en jurisprudentie).

De gestelde voorwaarden hebben over het algemeen betrekking op:

• De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
• De heffing- en/of declaratiegrondslag;
• Normbedragen;
• De bevoegdheden;
• Het voeren van een administratie;
• Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
• Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.;
• Recht, hoogte en duur.

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle geldstromen dient 
ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde 
voorwaarden liggen vaak volledig vast. Dit geldt echter niet voor de voorwaarden in de gemeentelijke regelgeving. 
Uitgangspunt daarbij is dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet 
met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast.

4. Reikwijdte van de accountantscontrole bij de rechtmatigheidstoetsing

De accountantscontrole op rechtmatigheid maakt gebruik van het normenkader (bijlage 1) dat in dit controleprotocol is 
vastgelegd. Het normenkader omvat de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en 
van de Omgevingsdienst IJsselland en is limitatief gericht op:

a. De naleving van wettelijke kaders

Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Voorbeelden van 
deze zgn. externe wetgeving zijn:
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Algemene verbindende voorschriften van de EU, zoals de Europese Aanbestedingsrichtlijnen;

Wet- en regelgeving waarin nadere voorschriften zijn opgenomen inzake specifieke uitkeringen en subsidies vanuit de 
EU, het Rijk en andere subsidieverstrekkende instanties;

• Fiscale en sociale wet- en regelgeving die door gemeenschappelijke regelingen moeten worden nageleefd;
• Overige algemene wet- en regelgeving, zoals de Awb (i.v.m. subsidiebepalingen) en Bezoldigingswetten en -

besluiten.
• Gemeente- en Provinciewet;
• Wet Normering Topinkomens
• Wetgeving en regelgeving die inrichtingsvereisten voorschrijven (voorbeeld BBV);
• Specifieke wet- en regelgeving ten behoeve van de eigen taakuitvoering.

b. De naleving van de volgende kaders:

Voorbeelden van deze zgn. interne wetgeving zijn: 

• Begroting;
• Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet;
• Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet.

5. Rapportering door de accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant, zoals hierna in het kort 
weergegeven, als volgt:

5.1 Pre-audit gesprek

Jaarlijks wordt vóór aanvang van de periodieke controle een pre-audit gesprek met de accountant gehouden waarin de 
speerpunten voor de controle in het verslagjaar worden besproken. 

5.2. Verslag van bevindingen

Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het Algemeen 
Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en 
uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een 
rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

5.3. Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, 
voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit 
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controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De 
accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de 
door de omgevingsdienst gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

5.4. Controleverklaring

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de 
accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. De controleverklaring 
is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan 
vaststellen.

6. Slotbepalingen

6.1 Inwerkingtreding

Dit Controleprotocol treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Het Controleprotocol is van 
toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2022 en later.

6.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Controleprotocol Omgevingsdienst IJsselland 2022”.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst IJsselland in de vergadering d.d. 6 oktober 2022.

De voorzitter De secretaris,

M.W. Offinga, P.J. van Zanten
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Bijlage 1: Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole

In deze bijlage is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de Omgevingsdienst 
IJsselland relevante algemene wet- en regelgeving. Indien nodig zal de ODIJ ter verdere implementatie van de 
uitvoering van deze algemene wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opstellen waarmee een 
nadere invulling wordt gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. Al deze 
regelingen zullen in het kader van de rechtmatigheid worden getoetst voor zover deze een externe werking hebben.

Met de in dit normenkader gepresenteerde inventarisatie wordt een minimumkader geboden voor de reikwijdte van de 
rechtmatigheidscontrole.

Daarnaast worden door de Rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze algemene wet- en regelgeving 
specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of specifieke uitkeringen. Deze specifieke 
(subsidie) regelgeving is niet in dit overzicht opgenomen. Ter zake wordt verwezen naar het Overzicht Specifieke 
Uitkeringen (OSU) dat op de website van het ministerie van BZK is te vinden: www.minbzk.nl. Deze specifieke 
geldstromen vallen ook onder de rechtmatigheidscontrole.

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van rechtmatigheidscontrole

Externe regelingen:

• Wet gemeenschappelijke regelingen;
• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland;
• Gemeentewet;
• Provinciewet;
• Algemene wet bestuursrecht;
• Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten;
• Fiscale wetgeving;
• Wet financiering decentrale overheden;
• Europese aanbestedingsregels;
• Besluit accountantscontrole decentrale overheden;
• Wet BIBOB;
• Wet normering topinkomens;
• Ambtenarenwet;
• Fiscale wetgeving;
• Sociale verzekeringswetten;
• Arbeidsomstandighedenwet;
• CAR/UWO;
• Wet milieubeheer;
• Wet investeringsbudget stedelijke vernieuwing;
• Wet bodembescherming;
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• Wet openbaarheid van bestuur en alle krachtens deze wetgeving vastgestelde AMvB's;
• Overige in de gemeenschappelijke regeling van de ODIJ en de jaarprogramma’s voor de gemeenten en 

provincie opgenomen wetten en verordeningen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de ODIJ.
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Interne Regelingen en kaders:

• Begroting;
• Controleverordening ex art. 213;
• Financiële verordening ex art. 212;
• Treasurystatuut;
• (Onder)Mandaatbesluiten;
• Budgethoudersregeling Omgevingsdienst IJsselland;
• Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland. 
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Adviesnota voor het Algemeen Bestuur
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Onderwerp onderwerpen AB-heisessie 2 december 2022
Registratienummer
Datum nota 24 augustus 2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Jurjen Bos
Functie/team directiesecretaris
Telefoon
Status definitief
Portefeuillehouder geen
Bijlagen geen
Afgestemd met Pieter-Jan van Zanten

Voorgestelde behandeling 
X Opinievormend

 ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Voorgestelde routing 
 Alleen besluit door DB => informeren AB

X Voorstel vanuit DB => besluit AB

 Anders nl. 

Het DB stelt het AB voor: 
1. opinierend te bespreken welke onderwerpen geagendeerd moeten worden voor de AB-heisessie 

van 2 december 2022.

Besluit d.d………..

- Besluit conform
- Gewijzigd besluit: 
- Voorstel aangehouden tot …….

voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel

Inleiding/samenvatting
Op 2 december 2022 staat de eerstvolgende AB-heisessie gepland. Het DB gaat voor deze dag een 
passend programma samenstellen. Vandaag wil het DB graag opiniërend met u in gesprek over de 
bouwstenen voor het samenstellen van een breed gedragen programma voor de AB-heisessie.

Wat het DB betreft zou de heisessie opgeknipt kunnen worden in twee blokken met tussendoor een 
gezamenlijke lunch. De ochtendsessie zou besteed kunnen worden aan de actuele, majeure 
(bestuurlijke) opgaven waar de OD voor staat. In dit blok zou verdiepend stilgestaan kunnen worden bij  
ontwikkelingen als de implementatie van ons eigen programma Samen Toekomstbestendig (STB), het 
landelijke interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP) en de komst van de Omgevingswet 
(Ow). Deze majeure opgaven grijpen in op elkaar en kunnen c.q. moeten we in samenhang bezien.

Met de opgaven uit het ochtendblok in het achterhoofd, zouden we vervolgens het middagblok kunnen 
gebruiken voor het creëren van een gezamenlijk beeld over waar we met de OD naartoe willen. Hoe 
zou de OD er over een aantal jaren uit moeten zien en hoe gaan we dat realiseren? Dergelijke vragen 
raken thema’s als individueel opdrachtgeverschap versus het eigenaarschap van het collectief en 
vragen lenigheid en creativiteit van een ieder. 

Het DB heeft Willem van der Schoor: Willem van der Schoor (atosborne.nl) bereid gevonden om de 
heisessie te begeleiden. 

We stellen voor de dag af te sluiten met een gezamenlijke borrel.

Beoogd resultaat
Een breed gedragen programma voor de AB-heisessie van 2 december 2022. 

Kader
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland. 

Argumenten
Een heisessie met deze onderwerpen biedt de mogelijkheid tot verdiepend bespreken van de opgaven 
waar de OD voor staat, als vertrekpunt voor het creëren van een gezamenlijk toekomstbeeld en 
gezamenlijke uitgangspunten voor het realiseren daarvan. 

Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.

Financiële consequenties
De kosten voor de AB-heisessie worden opgevangen in de begroting van de OD.

Communicatie/draagvlak
Wordt passend gemaakt aan de uitkomsten van de heisessie en de wensen van het AB daaromtrent.

Bijlagen
Geen.
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Informerende memo voor het AB
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Onderwerp Uitvoeringsprogramma 2023
Registratienummer
Datum memo 16 augustus 2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Birgit Meijer
Functie/team Manager Bedrijfsbureau
Telefoon
Status definitief
Bijlagen 2
Afgestemd met

Onderwerp
Uitgangspunten en proces totstandkoming UVP 2023

Kennisnemen van 
Met deze nota informeert het DB het AB over de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma (UVP) 
2023. 

Inleiding
Het UVP 2023 van OD IJsselland is in ontwikkeling. Voor 2023 wordt de basis van het UVP gevormd 
door de uitkomsten van spoor 3 van het programma Samen Toekomstbestendig. Ook zijn 
uitgangspunten geformuleerd met onder meer betrekking op regionale programmering en effecten van 
de Omgevingswet. 

Kernboodschap
De uitgangspunten voor het UVP 2023 zijn opgenomen in bijlage 1. Deze hebben betrekking op de 
systematiek achter de programmering, de voorwaarden waaronder OD IJsselland het UVP kan 
uitvoeren en de uitzonderingen. Aanvullend op de concept-jaaropdracht verstrekt OD IJsselland de 
deelnemers nog een advies over een verwachte extra inzet voor de teams Advies en Vergunningen als 
gevolg van de extra inzet van team Toezicht en Handhaving. 
In bijlage 2 is de procesplanning voor de totstandkoming van het UVP opgenomen. 

Regionaal programmeren in 2023
Tijdens een extra bijeenkomst van het ambtelijk afstemmingsoverleg 30 juni jl. is gesproken over het 
toewerken naar een meer regionaal perspectief in het uitvoeringsprogramma van OD IJsselland. Als 
gevolg hiervan start OD IJsselland met een pilot in regionaal programmeren, te starten met 1 branche 
in 2023. Dit wordt onderdeel van het UVP 2023. 

Analyse UVP’s deelnemers 2022
Uit een analyse van de integrale UVP’s 2022 van de deelnemers blijkt een grote diversiteit in diepgang, 
opbouw, proces van totstandkoming en bestuurlijke vaststelling per deelnemer. Het DB vraagt de AB-
leden om in hun eigen organisatie aandacht te vragen voor het borgen van de inhoud uit het UVP 2023 
van de OD in het eigen integrale UVP en daarbij zoveel mogelijk uniformiteit te hanteren.  
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Communicatie
De leden van het ambtelijk afstemmingsoverleg zijn in juli geïnformeerd over de uitgangspunten en 
planning voor het UVP. Hen is gevraagd aan te geven op welke onderwerpen het accent moet liggen 
of wat de extra ambities zijn voor de betreffende organisatie. Eind september ontvangen alle 
deelnemers schriftelijk een concept-jaaropdracht.  

Vervolg
Het concept-UVP 2023 wordt ambtelijk in het AAO van 10 oktober besproken. Vervolgens wordt het 
UVP 2023 op 24 november besproken door het DB en op 15 december ter besluitvorming voorgelegd 
aan het AB. 

Bijlagen
1. Uitgangspunten UVP 2023
2. Procesplanning UVP 2023
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Bijlage 1. Uitgangspunten uitvoeringsprogramma 2023

1. De uitkomsten van spoor 3 van het programma Samen Toekomstbestendig vormen de basis voor 
het UVP 2023. 

2. In spoor 3 is geen rekening gehouden met de verwachte toename in benodigde uren voor team 
Advies en team Vergunningen, als gevolg van de benodigde extra inzet voor team Toezicht en 
Handhaving. Voor deze verwachte extra inzet voor team Advies en team Vergunningen wordt een 
aanvullend advies op de concept-jaaropdracht gegeven.

3. Regionale thema’s van 2022 blijven ook in 2023 in het UVP regionaal. Het gaat om de producten 
Ketentoezicht, Strafrechtelijke Handhaving, Meldpunt, Toezicht Asbest en daarnaast 
themacontroles.

4. We programmeren voor 2023 één branche regionaal/thematisch, als onderdeel van een meerjarige 
pilot waarbij alle 4 de teams betrokken zijn/ingezet worden.

5. Regionale/thematische onderdelen van het UVP worden niet op deelnemersniveau verantwoord. 

6. Opgebouwde achterstanden blijven buiten beschouwing. 

7. Effecten van de invoering van de Omgevingswet blijven buiten beschouwing bij de totstandkoming 
van de planning/programmering van het UVP 2023.

8. Uitvoering van het UVP is afhankelijk van bezetting en het aantal medewerkers. 
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Bijlage 2. Procesplanning uitvoeringsprogramma 2023

Datum Actie
19 juli Procesplanning en uitgangspunten in MT vaststellen
21 juli Uitvraag extra ambities/middelen naar deelnemers
15 augustus Uiterlijk ontvangen extra ambities/middelen deelnemers
15 – 19 augustus Inventariseren input en beoordelen wensen deelnemers
Augustus Uitkomsten van inventarisatie en beoordeling terugleggen bij de partners
29 augustus AAO - Algemene afwijkingen inclusief advies OD bespreken in AAO + (waar 

nodig) individueel bespreken via de accountlijn 
Augustus Verzamelen en verwerken reacties uit accountgesprekken
26 september Voorstel jaaropdracht per partner (schriftelijk) 
September Opstellen UVP (beleidsmatige samenvatting)
10 oktober AAO - Ambtelijk bespreken UVP + jaaropdracht 2023 per partner 
24 november DB-vergadering - Behandeling UVP en jaaropdrachten
15 december AB-vergadering - Behandeling UVP en jaaropdrachten
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Adviesnota voor het Algemeen Bestuur

1/2

Onderwerp vergaderplanning 2023
Registratienummer
Datum nota 24 augustus2022
Datum vergadering 6 oktober 2022
Auteur Jurjen Bos
Functie/team directiesecretaris
Telefoon
Status concept
Portefeuillehouder geen
Bijlagen Vergaderplanning Omgevingsdienst IJsselland 2023
Afgestemd met Pieter-Jan van Zanten

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

 ter besluitvorming, bespreekpunt

X ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Voorgestelde routing 
 Alleen besluit door DB => informeren AB

X Voorstel vanuit DB => besluit AB

 Anders nl. 

Het DB stelt het AB voor: 
1. in te stemmen met de Vergaderplanning Omgevingsdienst IJsselland 2023.

Besluit d.d………..

- Besluit conform
- Gewijzigd besluit: 
- Voorstel aangehouden tot …….

voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel

Inleiding/samenvatting
In de bijlage vindt u de voorgestelde vergaderplanning 2023. Deze planning is afgestemd met uw 
secretariaten. 

Belangrijkste aandachtspunt in deze planning is het feit dat door een wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en Provinciale Staten 12 weken de tijd hebben 
gekregen (voorheen 8 weken) om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van 
de OD. Dit leidt ertoe dat op 20 juli 2023 een AB-vergadering gepland staat, waar deze afgelopen jaren 
altijd begin juli gepland stond. Dit is de laatste week voor de zomervakantie. 

De enige andere relevante wijziging ten opzichte van eerdere jaren, is het feit dat op voorhand tijd 
ingeruimd is voor een informele AB-sessie. Dit gelet op de wens van het AB om met enige regelmaat in 
die vorm met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. 

Beoogd resultaat
Voldoen aan de verplichting om het AB voor het begrotingsjaar overzicht te bieden van de datums 
waarop de documenten uit de P&C-cyclus worden aangeboden. 

Kader
De Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland 2018. 

Argumenten
De vergaderplanning biedt voor een ieder inzicht in de bestuurlijke planning van de P&C-cyclus van de 
OD. 

Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.

Financiële consequenties
N.v.t.

Communicatie/draagvlak
De definitieve planning wordt verspreid onder de leden van het AAO en het FO.

Bijlagen
Vergaderplanning Omgevingsdienst IJsselland 2023
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Versie 24 augustus 2022

VERGADERPLANNING OMGEVINGSDIENST IJSSELLAND 2023 (bestuurlijk) 

datum tijd overleg onderwerpen opmerkingen
JANUARI
do 19 januari 15.00-17.00 DB -
FEBRUARI
do 16 februari 14.30-16.30 AB -

16.30 uur PHO? - Voorlopig 
reserveren voor 
PHO

MAART
do 9 maart 15.00-17.00 DB -
APRIL
do 6 april 15.00-17.00 DB - vaststellen van de ontwerpbegroting 2024 en voor zienswijze naar 

Raden en Staten
- vaststellen van de voorlopige jaarrekening en het voorlopig 

jaarverslag 2022
- vaststellen van de voorlopige bestemming van het 

rekeningresultaat 2022
MEI
do 11 mei 14.30-16.30 AB informele 

sessie
do 25 mei 09.00-11.00 DB - stand van zaken voorjaarsberap 2023

JUNI
do 22 juni 09.00-11.00 DB - vaststellen van de voorjaarsberap 2023

- reactie op (voorlopige) zienswijzen ontwerpbegroting 2024
-

JULI
do 20 juli  14.30-16.30 AB - vaststellen van de begroting 2024

- vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022
- vaststellen van de bestemming van het rekeningresultaat 2022
- kennisnemen van de voorjaarsberap 2023

16.30 PHO? - Voorlopig 
reserveren voor 
PHO

AUGUSTUS
SEPTEMBER
do 7 september 15.00-17.00 DB - stand van zaken najaarsberap 2023
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Versie 24 augustus 2022

datum tijd overleg onderwerpen opmerkingen
do 5 oktober 14.30-16.30 AB - stand van zaken najaarsberap 2023

16.30 PHO? Voorlopig 
reserveren voor 
PHO

do 12 oktober 09.00-12.00 DB - vaststellen van de najaarsberap 2023
NOVEMBER
do 9 november Hele dag AB heisessie
do 23 november 15.00-17.00 DB - instemmen met het uitvoeringsprogramma 2024
DECEMBER

do 14 december 14.30-16.30 AB - vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2024
- kennisnemen van de najaarsberap 2023

16.30 PHO? - Voorlopig 
reserveren voor 
PHO

Vakanties 2023:
kerstvakantie 2 t/m 8 januari (week 1)
voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart (week 9)
meivakantie 1 mei t/m 5 mei (week 18)
zomervakantie 24 juli t/m 1 september (week 30 t/m 35)
herfstvakantie 23 t/m 27 oktober (week 43)
kerstvakantie 25 t/m 29 december (week 52)

Officiële feestdagen 2023:
Nieuwjaar zondag 1 januari  
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 
2e Paasdag maandag 10 april 
Koningsdag donderdag  27 april 
Bevrijdingsdag vrijdag  5 mei 
Hemelvaart donderdag 18 mei 
2e Pinksterdag maandag 29 mei  
1e Kerstdag maandag 25 december
2e Kerstdag dinsdag 26 december  
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