
 
 

Samen werken aan de invoering Omgevingswet 

 

De ondersteuning van gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet lijkt op 
hoe die nieuwe wet straks moet gaan werken: in samenhang en samenwerking, vanuit 
de inhoudelijke opgave. Het programma Invoering Omgevingswet Gemeenten van VNG 
en KING werkt samen met netwerkpartners als rijk, provincies en waterschappen en 
samen met gemeenten.  

 

Ambities 

De ondersteuning heeft één doel: dat gemeenten straks zelf klaar zijn voor de 
Omgevingswet, passend bij hun eigen ambities. De ambities van de wet zijn groot. Zo wil 
de wetgever participatie van initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) vergroten, 
meer samenhang tussen besluitvorming en samenwerking in de regio, snellere 
doorlooptijden, transparante procedures, een gelijkwaardige informatiepositie voor alle 
betrokkenen (van inwoner tot raadslid) en meer lokale afwegingsruimte. Dat vraagt veel 
van decentrale overheden, vooral van gemeenten. Zij moeten immers in hun 
omgevingsvisie en –plan de ambities voor de fysieke ruimte vertalen, ambities die ze in 
samenspel met partijen in de regio formuleren.  

 

De gemeente krijgt niet alleen te maken met nieuwe juridische instrumenten, zoals het 
omgevingsplan, maar ook met een digitaliseringsvraagstuk en een veranderkundige 
opgave. Die laatste bestaat uit vier elementen: integraal werken, gebiedsgericht werken, 
samenwerking in de regio met (maatschappelijke) partners en samenwerking lokaal met 
inwoners en ondernemers. Dat betekent een andere manier van werken, binnen de 
eigen organisatie en daarbuiten. Gemeenten hebben dus veel op hun bord waar ze nu 
mee aan de slag moeten, zodat ze straks de Omgevingswet goed kunnen invoeren. 
Lammers: “De sleutelwoorden voor gemeenten zijn professionaliteit en samenwerken. 
Ze moeten zich verder professionaliseren om straks echt in de geest van de wet te 
kunnen werken. Ze krijgen een grote verantwoordelijkheid voor het inrichten van de 
fysieke ruimte, veel meer dan nu het geval is, maar kunnen die niet alleen invullen. Veel 
gemeenten zijn inmiddels op een of andere manier met de voorbereiding aan de slag. Wij 
leggen voor hen de verbinding tussen kennis en praktijk. Kennis over de nieuwe 
instrumenten, de digitalisering en over hoe je zorgt dat bestuurlijke en organisatie-
ambities op elkaar aansluiten.” 

 

De aanpak 

Hoe de Omgevingswet tot stand komt verschilt van hoe eerdere wetten tot stand 
kwamen. De ondersteuning vanuit VNG is ook anders. “De Omgevingswet zelf beoogt een 
andere manier van werken. Het is mooi om te zien dat dat wordt gespiegeld in het 
wetgevingsproces en in de ondersteuning van de invoering,” zegt Lammers. Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de wet geschreven in samenspraak met 
betrokken partijen. Op die manier wordt ook de invoering georganiseerd. Er is geleerd 
van de decentralisaties in het sociaal domein. Kriens: “De Omgevingswet is minstens net 
zo’n transitie. Wat daar minder is gebeurd, realiseren we nu wel: gemeenten zijn er al in 
een vroeg stadium bij betrokken. In 2014 zijn we vanuit VNG gesprekken gaan voeren 
met gemeenten en naar aanleiding daarvan hebben we geconcludeerd dat gemeenten 
hun eigen ondersteuning bij de invoering moeten organiseren.” 

 

 



In 2015 werd een Bestuursakkoord gesloten tussen VNG, rijksoverheid, Unie van 
Waterschappen en IPO over de invoering van de Omgevingswet. Met gedeeld 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Een unieke situatie, zegt Lammers. Kriens vult 
aan: “Normaal gesproken bepaalt het ministerie het tempo en de eisen aan de invoering 
van een wet. Voor de invoering van de Omgevingswet zijn alle partijen gelijkwaardig, 
beslissingen over de invoering worden dus samen genomen.” Het programma Aan de 
slag met de Omgevingswet werd geboren, waarin alle partijen samenwerken aan de 
invoering. Dat programma gaat over het digitale stelsel, de invoeringsondersteuning en 
de vier veranderopgaven (bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijk). Voor de 
gemeenten richtte VNG het programma Invoering Omgevingswet op en ging men aan de 
slag om de benodigde kennis en expertise bij elkaar te brengen. Zodat gemeenten 
worden ondersteund op alle aspecten van de nieuwe wet: juridisch, veranderkundig, 
beleidsmatig, financieel, HRM, informatiekundig en in dienstverlening. 

 

Multidisciplinair 

Het programma werkt volgens een aantal principes. Samen ontwikkelen is daar één van: 
tussen de verschillende disciplines in het team en samen met gemeenten. Het leidde er 
onder meer toe dat mensen die zich bij KING bezighouden met de informatievoorziening 
nu binnen het programma samenwerken met juristen van VNG, zodat ze alvast kunnen 
bouwen aan een digitalisering die past bij de regelgeving. Bij de invoering is een 
aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet vereist. 

 

Het ‘samen doen’ klinkt ook door in hoe gemeenten worden ondersteund. Het 
programma ontwikkelt geen kant en klare producten en vertelt gemeenten ook niet hoe 
ze de wet moeten invoeren, vertelt Lammers. “Dat kan helemaal niet, want elke 
gemeente is anders. Alle gemeenten moeten straks voldoen aan een aantal minimale 
vereisten, zo moeten ze een omgevingsvisie en omgevingsplan hebben en aangesloten 
zijn op het digitale stelsel. Rond 2024 is het streven dat iedereen werkt in de geest van 
de wet. Hoe gemeenten daar komen, dat is aan hen en afhankelijk van hun context.” 
Sommige gemeenten zijn al bezig met een verandertraject waarin ze meer integraal 
werken. Zij nemen de Omgevingswet daarin mee. Anderen focussen op de invoering van 
de juridische instrumenten en gaan later aan de slag met integraal werken. Weer 
anderen gaan eerst met actieve bewoners experimenteren met een bepaalde opgave in 
het fysieke domein en leren op die manier wat de nieuwe manier van werken betekent. 
“Het belangrijkst is dat gemeenten zich ervan bewust zijn dat ze hiermee aan de slag 
moeten, op een manier die bij hen past. Daar ondersteunen wij hen bij. We ontwikkelden 
samen met gemeenten onder meer vier verandertypen met een richtinggevende 
invoeringsstrategie, waar gemeenten zichzelf in kunnen herkennen en mee kunnen 
werken. In workshops wordt dit verder samen met gemeenten uitgewerkt”, zegt Kriens. 

 

Netwerk 

Het programma heeft vanaf het begin gewerkt met een netwerk van contactpersonen 
van alle gemeenten. Toen men begon, in 2015, waren dit vooral mensen van 
gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling. Inmiddels zijn het veelal 
programmamanagers of projectleiders die zich bezighouden met de invoering in de hele 
gemeente. Zij hebben de rol van spin in het web, ze brengen in de eigen organisatie de 
benodigde expertise samen. Het programma organiseert werkateliers rondom allerlei 
thema’s, waar deze projectleiders en programmamanagers samen met collega’s uit een 
specifiek werkveld komen. Zoals de informatiemanager als het om digitalisering gaat, en 
een jurist als het om het omgevingsplan gaat.  

 



Ook de vier verandertypes met invoeringsstrategieën zijn in dit soort werkateliers 
ontstaan, vertelt Lammers: “Dat hebben we samen met hen ontwikkeld. Voor degenen 
die dachten dat ze een blauwdruk en een stappenplan zouden krijgen was dat wel even 
schrikken. Maar dit is hoe we werken: samen, in verbinding van kennis en praktijk. Zo 
zijn bijvoorbeeld ook het VIVO-rapport en de klantreizen ontstaan. We hebben gemerkt 
dat wat we maken daardoor beter past bij de praktijk. En bovendien organiseren we op 
deze manier ook draagvlak bij gemeenten. We hebben het immers samen gemaakt.” 
Voor de diverse thema’s werkt het programma samen met kennispartners, zoals het 
A&O fonds als het gaat om de consequenties voor HRM, met Platform31 als het gaat om 
planologie, Raaslid.nu voor bijeenkomsten voor raadsleden, VGS voor 
gemeentesecretarissen en G32 voor roadshows. Op deze manier organiseert het 
programma workshops en werkateliers, maakte het korte video’s voor raadsleden, 
houdt het op verzoek van meerdere gemeenten regionale bijeenkomsten en organiseert 
men Bestuurstafels (samen met het interbestuurlijke programma Aan de slag met de 
Omgevingswet). 

 

Omdenken 

Het programma is op stoom en het merendeel van de gemeenten is op de een of andere 
manier aan de slag met de voorbereiding op de Omgevingswet. Het doel voor 2016 was 
bewustwording. Hier zijn belangrijke stappen in gezet, dat laat onder meer de enquête 
zien die Aan de slag met de Omgevingswet afgelopen zomer uitvoerde. Van de 252 
gemeenten die deelnamen aan de verkenning geeft bijna de helft aan bezig te zijn met 
voorbereidingen op de nieuwe wet en iets meer dan zestig procent zegt in overleg te zijn 
met andere overheden over samenwerking bij de invoering van de Omgevingswet. 

 

Naarmate de invoeringsdatum dichterbij komt, zal de ondersteuning vanuit het 
programma uiteraard ook veranderen. Ook dat gebeurt vanuit het netwerk en de vraag 
van gemeenten. Lammers verwacht dat het veranderkundige aspect steeds meer 
aandacht zal krijgen. Door de Omgevingswet verandert het werk van een gemeente en 
daarmee van haar bestuurders en ambtenaren. Hoe gaan gemeenten daar goed mee om? 
“Dit vraagt een belangrijke mate van omdenken. Kijken wat er nu is en wat er nodig is 
om op de nieuwe manier te kunnen werken. Dat doen we ook in ons eigen team.” Niet 
elke gemeente zal bij de invoering van de nieuwe wet helemaal klaar zijn en al volledig 
werken in de geest van de wet, concludeert Kriens. Maar dat hoeft ook niet. “Laten we 
een beetje relativeren: niet alles is straks als de wet is ingevoerd helemaal anders. Het 
gaat erom dat gemeenten zich ervan bewust zijn dat de nieuwe wet hen meer ruimte 
biedt om te werken aan een veilige en gezonde leefomgeving. Dat ze zich dat realiseren 
en daar goed over nadenken, over wat voor soort gemeente ze willen zijn. Daar begint 
het mee. En dat het vooral gaat om doen in de praktijk. Want anders werken ontstaat 
niet op papier, maar in interactie tussen mensen.” Lammers: “Het ministerie vraagt ons 
of gemeenten het gaan redden. Ik verwacht van wel, ze zullen straks bij de invoering 
voldoen aan het minimum dat wordt gesteld. Dat doen ze al meer dan honderd jaar, 
waarom zou dat bij deze wet ineens anders zijn? Het zal er niet overal in het land 
hetzelfde uitzien, maar dat hoeft ook niet. Daar biedt de nieuwe wet nou juist ruimte 
voor.” 
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