
   

Verslag terugkomdag financieel model 

Ervaringen met het financieel 
model Omgevingswet

Hoe bevalt het financieel model 
Omgevingswet? Helpt het gemeenten een 
beeld te krijgen van de invoeringskosten? 
Hoe gebruiken gemeenten het door de VNG en 
Deloitte ontwikkelde model? Wat zijn de ervaringen 
bij het invullen? Wat is voor verbetering vatbaar? 
Gemeenten wisselden ervaringen uit bij de ‘terug-
komdag financieel model Omgevingswet’. 

De ongeveer 70 financials en projectleiders Omge-
vingswet krijgen in de Jaarbeurs in Utrecht een 
indicatie van de eerste resultaten. ‘Indicatie’ want de 
VNG kreeg maar een beperkt aantal (47) ingevulde 
modellen terug; dit zegt nog niet zoveel. Opvallend 
is dat er aanzienlijke verschillen zitten in de uitkom-
sten. Hoe komt dat? 

Cees van Westrenen van het VNG-programma 
Invoering Omgevingswet zegt dat verschillende 
factoren de resultaten beïnvloeden. ‘Zo heeft elke 
gemeente een ander beginpunt, de een is verder 
met de ICT dan de ander. Ook kun je kosten op 
verschillende manieren toerekenen: voer je bijvoor-
beeld de kosten van zaakgericht werken op bij de 
Omgevingswet? Of zaten die toch al in de begro-
ting? En het maakt veel uit wat het bestuurlijk 
ambitieniveau is. Hoe vrij of beperkend wordt het 

omgevingsplan? Ga je meer of juist minder werken 
met vergunningplicht?’

Dialoogmodel
Het financieel model is geen exacte formule, maar 
een dialoogmodel. Het zijn 25 vragen die nopen tot 
nadenken en discussiëren over alle relevante 
kostenaspecten van de Omgevingswet. 

Een voorbeeld van zo’n vraag is: hoeveel werkpro-
cessen moeten worden aangepast? In kleine ge-
meenten (minder dan 25 duizend inwoners) loopt de 
raming uiteen van 7 tot 16 processen. In grote 
gemeenten (100 duizend+ inwoners) gaan de 
schattingen van 37 tot 200 processen. 

Deelnemers zijn het erover eens dat de eerste 
uitkomsten zo uiteenlopen dat ze niet goed zijn te 
gebruiken als benchmark. Een aantal deelnemers 
zegt het wel belangrijk te vinden dat een breder en 
betrouwbaar inzicht ontstaat in de kosten. 
De verwachting is dat dit zeker gebeurt, enerzijds 
doordat gaandeweg meer duidelijk wordt over de 
Omgevingswet zelf, anderzijds doordat het model 
verder wordt aangescherpt als meer gemeente hun 
ingevulde model insturen. 
Een deelnemer bepleit om na de gemeenteraadsver-
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kiezingen gemeenten nog eens breed op te roepen 
een ingevuld model in te sturen. ‘Dan is er meer 
duidelijk over de richting die gemeentebesturen op 
willen met de Omgevingswet.’

Wat is extra?
In groepjes per gemeentegrootte bespreken de 
deelnemers hun ervaringen. Een deelnemer vertelt 
dat hij en z’n collega’s tegen definitieproblemen 
aanliepen. ‘Wat is een werkproces? Zijn er referenties 
voor aan te geven?’ 

Een andere deelnemer vertelt dat er in zijn organisa-
tie een aanzienlijke ICT-achterstand is. ‘Ik zie een 
beweging om de kosten van dit achterstallig 
onderhoud onder te brengen bij de implementatie 
van de Omgevingswet.’ 

Andere deelnemers wijzen erop dat de vraag of een 
gemeente al zaakgericht werkt te eendimensionaal 
is. Het kan immers ook zijn dat het antwoord ja is, 
maar dat er nog aanpassingen nodig zijn. Sowieso is 
niet altijd duidelijk wat precies nieuwe, extra kosten 
die zijn toe te schrijven aan de Omgevingswet en 
welke dingen toch al gebeurden. 

Deelnemers zeggen ook dat ze beter willen begrij-
pen hoe het model rekent. ‘Wat gebeurt er onder de 
motorkap als ik een bepaald antwoord geef? Op 
basis van welke indicatoren of benchmark komt het 
model op een bepaald getal?’ Cees van Westrenen 
herkent dit probleem. Een eenvoudige oplossing is 
er niet. ‘Bij de ontwikkeling van een model blijft er 

een spanningsveld tussen praktische bruikbaarheid 
die vraagt om een generieke en eenvoudige opzet 
en anderzijds herkenbaarheid voor de eigen ge-
meente wat vraagt om maatwerk.’ 

Deelnemers zeggen ook dat ze blij zijn dat er een 
model is. Het invullen is een goede eerste stap om 
tot een bedrag voor de begroting te komen. Het 
model biedt een handvat. 

Lijst met verbeterpunten
Na de bespreking in groepen is er een plenaire 
terugkoppeling van de resultaten. Dit zijn de 
genoemde verbeterpunten:
• Aannames en definities verduidelijken
• Door-ontwikkelen financieel model in de 

volgende raadsperiode
• Besparing verminderen vergunningverleners telt 

niet af
• Het model moet flexibeler worden; er moeten 

meer mogelijkheden worden ingepast voor het 
spreiden van de kosten, ook na het jaar 2024

• Meer duidelijkheid over de relatie tussen ambitie 
en kosten

• De kosten van opleiding en HRM moeten 
duidelijker in beeld komen

• Er moet een tool komen om de (gederfde) 
legeskosten in beeld te brengen c.q. te 
compenseren

• Het moet duidelijker worden hoe het model 
rekent. Als een bepaalde aanname lokaal niet 
haalbaar is, moet het mogelijk zijn de uitkomst te 
veranderen door aan andere knoppen te draaien. 



   

Nieuwe release
Cees van Westrenen vertelt de zaal tot slot dat naar 
verwachting na de zomer een nieuwe release van het 
financieel model Omgevingswet verschijnt waarin 
opmerkingen en ervaringen van de deelnemers 
worden verwerkt.  De VNG hoopt intussen nog (veel) 
meer ingevulde modellen te ontvangen.

De terugkomdag financieel model Omgevingswet 
is gehouden op 23 mei in de Jaarbeurs in Utrecht. 
In februari van dit jaar hield het VNG-programma 
Invoering Omgevingswet een reeks regiobijeen-
komsten om gemeenten te informeren en te 
trainen in het werken met het financieel model. 
Projectleiders Omgevingswet en financials van in 
totaal 188 gemeenten bezochten deze bijeen-
komsten. Meer weten? Kijk op https://vng.nl/
onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevings-
wet-invoering Ervaringen delen en discussiëren 
over het financieel model Omgevingswet kan op 
het ROM Netwerk.

Deelnemers over hun ervaringen met het 
model

Elsa Duijnstée, Projectleider implementatie 
Omgevingswet, Oude IJsselstreek
Wij hebben het model met de afdeling Financiën 
beetje bij beetje ingevuld, uitgaande van het 
minimale. Nu gaan we met de betrokken afdelingen 
scenario’s uitwerken over hoe we de implementatie 
kunnen vormgeven. In de Voorjaarsnota is nu tot 
2020 € 1 miljoen geraamd en voor de jaren daarna 
€ 500 duizend. We hebben onze uitkomsten vergele-
ken met die van de projectleiders in onze buurge-
meenten. 
De meesten van hen hebben het ook allemaal 
redelijk basaal ingevuld en kwamen in dezelfde lijn 
uit. Ik vind de vragen in het model handig als 
checklist, maar het is niet handig dat je niet aan alle 
knoppen kunt draaien. Soms wil je weten waarom 
een bepaalde keuze is gemaakt. Op de vraag of de 
gemeente een zaaksysteem heeft kun je alleen ja of 
nee zeggen. Maar ik denk: we hebben een zaaksys-
teem, zelfs meerdere. Misschien moeten we die 
systemen beter laten samenwerken. Dan is ‘ja’ of 
‘nee’ niet het juiste antwoord.

Emiel Broere, business controller gemeente Oss 

Wij hebben het model ingevuld met een aantal 
personen. Eerst met de projectleider Omgevingswet, 
vervolgens met het hoofd van de afdeling Vergunnin-
gen, Toezicht en Handhaving en ten slotte met de 

ICT-adviseur. Wat enorm helpt is dat het model 
duidelijk aangeeft met welke elementen je allemaal 
te maken hebt in de Omgevingswet. De kosten die 
eruit rolden zijn hoger dan we hadden verwacht, het 
gaat in de miljoenen lopen. Waar wij met onze 
ramingen tegenaan lopen is dat de uitkomsten sterk 
samenhangen met de keuzes die je maakt. We 
moeten daar nog een beetje in zoeken, ook omdat 
we nog niet precies weten wat de politiek ervan 
vindt. Hoeveel ambitie is er om dingen anders te 
gaan doen? 
Wij hebben nu voor 2017 en 2018 twee keer een 
voorbereidingskrediet van € 150 duizend geraamd. 
Daaruit komt een onderbouwde berekening voor het 
vervolgtraject. In het model mis ik dat je per punt 
kunt aangeven welke aannames je hebt gebruikt. Je 
weet anders later niet meer waarom je wat hebt 
ingevuld. Verder kan ik soms niet herleiden waar 
getallen vandaan komen. Ik zou ook meer inzicht 
willen hebben in de structurele kosten. Welke 
structurele kosten vloeien voort uit de beleidskeuzes 
die je maakt? 

Marty Arts, P&C-adviseur Venray
Met het invullen van het model zijn we nog niet zo 
ver als Oss; we hebben nog geen volledig ingevuld 
model klaarliggen. Wel zijn we hier op dit moment 
druk mee aan de slag. Net als in Oss doen we dat in 
groepjes, eerst met de proces- en projectbegelei-
ders en vervolgens vooral met HRM en verschillende 
teamleiders (VTH, RO, ICT) en enkele beleidsmede-
werkers. Voordat het model beschikbaar was, 
hebben we zelf een eerste grove inschatting ge-
maakt van de kosten die we verwachten. Die 
schatting kwam uit op € 3,8 miljoen voor de komen-
de tien jaar. Het grootste deel van die kosten valt in 
2017 tot en met 2019. Het model willen we gebrui-
ken om de uitkomsten af te zetten tegen wat we zelf 
hebben ingeschat en aan de gemeenteraad hebben 
gevraagd. Maar vooral om met elkaar het gesprek 
aan te gaan. Op deze terugkomdag heb ik vooral 
veel opgestoken over ervaringen van anderen bij het 
invullen van het model. En dat je de uitkomst moet 
zien als een bespreekpunt, het lijkt allemaal heel 
hard, maar de interpretatie is ontzettend belangrijk.
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