
   

Verslag bijeenkomst financieel model

Wat zijn de kosten van de 
Omgevingswet?
Hoeveel kost het invoeren en straks het uitvoeren 
van de Omgevingswet? Die vraag leeft bij veel 
gemeenten. Samen met Deloitte ontwikkelde de 
VNG een financieel model om de kosten in beeld te 
brengen. 

Honderden projectleiders Omgevingswet en hun 
collega’s van financiën kwamen in februari naar 
regiobijeenkomsten in verschillende plaatsen voor 
een toelichting op het model. Hoe werkt het? Waar 
is het op gebaseerd? Hoe moet je het invullen?

Toverformule
Het model is geen toverformule, maar het helpt 
gemeenten bij het in kaart brengen van verschillende 
scenario’s en het gesprek daarover, vertelt Cees van 
Westrenen van het VNG-projectteam Omgevingswet 
bij de bijeenkomst in Den Haag (23 februari). ‘Het 
maakt voor de kosten veel uit welke ambitie 
gemeenten hebben met de Omgevingswet.’ De 
VNG vraagt gemeenten hun resultaten te mogen 
inzien. ‘Wij willen de resultaten gebruiken voor 
analyse en om een landelijk beeld te krijgen van de 

kosten. Dit is voor afzonderlijke gemeenten ook van 
belang, zo kunnen zij zich vergelijken met andere 
gemeenten.’

Aannames
Barend Duits van Deloitte licht toe dat het model 
gaat over de kosten van invoering, exploitatie en 
frictiekosten. Het betreft alleen kosten die 
aanwijsbaar zijn veroorzaakt door de Omgevingswet. 
Eventuele baten zijn niet meegenomen. In het model 
zijn verschillende thema’s benoemd. die kosten met 
zich mee brengen. Het model raamt deze kosten op 
basis van aannames, mede gebaseerd op de 
ingevulde gegevens en de gemeentecategorie. Een 
voorbeeld van zo’n aanname is dat het maken van 
een omgevingsvisie gedurende anderhalf jaar een 
personele inzet van 16 uur per week vereist bij een 
bepaalde gemeentegrootte. Of dat de kosten van 
het aanpassen van een werkproces, per proces twaalf 
weken lang vier uur per week vergt. ‘De aannames 
zijn niet specifiek, elke gemeente kan ermee spelen. 
Je moet de uitkomst van het model aanpassen aan 
wat logisch en haalbaar is in de lokale situatie.’
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In totaal 25 vragen vormen het hart van het model. 
Voorbeelden van vragen zijn:
• Hoeveel fte zijn er in de hele gemeente?
• Hoe gaat u de invoeringskosten spreiden?
• Is uw gemeente van plan een omgevingsprogramma 

(kerninstrument) in te zetten?

Deelnemers kunnen bij het invullen ondersteuning krijgen 
via een speciale community in het ROM Netwerk, van de 
VNG of van Deloitte. Duits tipt deelnemers om het 
invullen van het model breed in te steken omdat de 
Omgevingswet een omvangrijk deel van de gemeente 
raakt. ‘Het is ook een hulpmiddel bij het uitwerken van 
verschillende scenario’s.’

Van Westrenen (VNG) vraagt de deelnemers tot slot of zij 
denken dat het model hen gaat helpen. Dat wordt vanuit 
de zaal bevestigd. De vraag of men al zin heeft het model 
in te vullen leidt tot hilariteit. 

En verder?
Gemeenten gaan de komende weken met het model aan 
de slag. De VNG maakt een analyse van de resultaten. 
Vervolgens wordt in april een landelijke terugkomdag 
gehouden. Daar kunnen gemeenten ervaringen 
uitwisselen, resultaten vergelijken en meegeven hoe een 
volgende versie van het model kan worden verbeterd. 

Wat vonden de deelnemers ervan?

ERNEST BRESSERS, PROGRAMMAMANAGER OMGE-
VINGSWET (OVER-GEMEENTEN)

‘OVER is de ambtelijke samenwerking van Oost-
zaan en Wormerland. We willen verkennen of 
we bij de Omgevingswet kunnen samenwerken 
met Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam. 
De eerste stap na deze bijeenkomst is de pro-
jectleiders, financieel consulenten en ICT-mana-
gers van deze gemeenten bij elkaar te brengen. 
Het model zal ons helpen bij de verkennen 
van de samenwerking en de mogelijkheid om 
daarmee kosten te besparen. Er zitten immers 
vragen en aannames in over samenwerking. Ik 
verwacht dat we voordeel kunnen halen uit een 
gezamenlijk keuzemenu voor de afwegings-
ruimte. Willen de raden naar vergunning-vrij of 
willen ze regels stellen? Dit geldt ook voor het 
terrein van participatie en het omgevingsloket. 

Willen de raden dit sober of met alle toeters en 
bellen? Ook kennisdelen, gezamenlijk inkopen 
van opleidingen, kan leiden tot besparingen. Ik 
wil het model inzetten om dit in beeld te krij-
gen.’

SANDRA VAN EIJK, PROJECTLEIDER IMPLEMENTA-
TIE OMGEVINGSWET (OEGSTGEEST)

‘In Oegstgeest zijn we nu vooral bezig het 
bestuurlijk ambitieniveau te bepalen. De dis-
cussie daarover is volop aan de gang, de ge-
meenteraad moet nog een uitspraak doen. In 
het raadsstuk staan verschillende scenario’s. 
Hoe ver wil men gaan: beleidsneutraal invoeren 
of de nieuwe wet aangrijpen om het helemaal 
anders te gaan doen? Als er een richting is, 
gaan we een scenario uitwerken. De eerste stap 
is met medewerkers na te gaan wat je voor een 
bepaalde activiteit moet doen. Voor extra of 
nieuwe taken is het lastiger te ramen. Daarom 
is het fijn dat er in dit model aannames zitten. 
Weliswaar moeten we kijken of ze bij ons van 
toepassing zijn. Maar ik ga dit model hoe dan 
ook gebruiken.’

CORRINA VAN DER GAAG, FINANCIEEL ADVISEUR 
WERKGROEP OMGEVINGSWET (LEIDEN)

‘In Leiden zijn we nu bezig om uit te zoeken 
hoeveel geld we volgend jaar moeten vragen 
voor de invoering van de Omgevingswet. Dat is 
een lastig vraagstuk. Wat kost het? Wat zijn de 
tarieven? Wat zijn normale taken en wat komt 
er bovenop? Ook bij ons is nog niet duidelijk 
wat precies de ambitie is, ik denk dat het model 
ons daarbij gaat helpen. Er zitten variabelen 
in waar veel discussie over kan ontstaan. Is het 
een lichte verandering of een zware? Hoeveel 
mensen zijn ermee bezig? Hoeveel processen 
moeten we veranderen? Nuttige vragen waar-
van de antwoorden nog onzeker zijn. Volgende 
week hebben we een startbijeenkomst met 
de projectleider over de vragen in het model 
en hoe we die de organisatie insturen. We 
staan nog aan het begin, het is net als bij de 
decentralisaties: de impact is enorm. Voor de 
voorjaarsnota hebben we een grove raming 
gemaakt, we gaan kijken of we die – voor eind 
maart - kunnen onderbouwen met dit model.’
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