
Wat komt er op 
gemeenten af in de 
transformatieperiode?
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Introductie

• Voorstellen

• Agenda

• Introductie op transformatiekosten

• Bespreken transformatiekosten op verschillende kernonderwerpen

• Stel gerust vragen!

• Materiaal komt na afloop beschikbaar op de website



Transformatiekosten

Kosten als gevolg van de overgang 
van het oude systeem naar het 
nieuwe systeem

≠ invoeringskosten

≠ structurele effecten



Vertrekpunt programmateam Dronten

Leidende principes geven richting:

• Draagkracht samenleving

• Ruimte geven

• Vertrouwen

• Verantwoordelijkheid

• Vernieuwend

Aandacht gaat vooral uit naar de 
vertaling van de leidende principes 
naar de uitwerking in de praktijk. 

Toelichting Dronten: De opbouw/inrichting van het stelsel is vooral opgepakt door het programmateam. Het programmateam bepaalt voor de invoering van 1-7-2022 een 

nulmeting. De nulmeting is het vertrekpunt voor de transformatiekosten en vormt de leidraad voor bestuurlijke keuzes. De bestuurlijke keuzes worden voorgelegd op basis 

van opgavegericht werken. We werken vanuit de bedoeling met een balans tussen benutten-beschermen en willen-moeten. 



Overdrachtsfase Dronten

Voorbereiding op notitie o.b.v. drie opgaven die bij 
elkaar komen, waardoor de werkvoorraad voor velen 
groter wordt. Wat heeft prio?!

Belangrijke items voor contouren van de visie:

• Hoofdstructuur;

• Techniek;

• Plan van Aanpak.

Toelichting Dronten: 

In Dronten hebben wij een overdrachtsdocument gemaakt, waarbij we een 

splitsing maken wat het programmateam zelf oplevert (invoering), wat we 

gezamenlijk moeten oppakken (transformatie) en wat de lijnorganisatie in 

beheer moet gaan nemen. De andere manier van werken vraagt straks wel in 

de lijnorganisatie om bevlogen mensen die tijdens de transformatieperiode de 

processen omarmen en uitdragen, anders gaan de going-concerntaken 

prioriteit krijgen. Voor de kosten die daaruit voortvloeien is het van belang om 

duidelijk te krijgen welk doel het dient, of het tijdelijk van aard is of niet 

(incidenteel/structureel), of het bestaand beleid vervangt (dus al begroot) en of 

het wel onderdeel uitmaakt van de OW. 



Toelichting Dronten: 

Parallel aan de OW lopen ook andere 
maatschappelijke opgaven: woningbouwopgave, 

biodiversiteit, klimaatadaptie etc.. Allemaal 
opgaven die uiteindelijk de omgevingsvisie 

richting geven en duiden wat voor een gemeente 
we willen zijn. Dronten maakt het zich daarbij 
extra moeilijk. Wij maken een integrale visie, 

omdat wij van mening zijn dat een inwoner geen 
onderscheid maakt tussen fysiek en sociaal. De 

inwoner kent alleen zijn/haar eigen leefomgeving. 
Tijdelijk hebben we wel een verordening fysieke 

leefomgeving als vangnetfunctie in de 
transformatieperiode.



Totstandkoming overzicht transformatiekosten

Toelichting VNG: 

We zijn begonnen met de 
werkgroep transformatiekosten 
door in een brainstormsessie 

stickers te plakken, en die 
steeds verder te structureren. 
Hiermee willen we laten zien 

dat het overzicht het product is 
van hoe ver we met de 

werkgroep zijn gekomen, en 
dat het geen uitputtende lijst is.



Kernonderwerpen

1) Juridische transformatie

2) ICT Systemen en informatievoorziening

3) Veranderingen van werkwijze

.

4) Personele frictie

5) Dienstverlening en interactie met betrokkenen

6) Samenwerking in de keten

1. Weten we wat het is? 2. Onzekerheden 3. Risico’s
4. Lokale 

dynamiek
5. Beïnvloeden

Inhoudelijke beschrijving van 

het onderwerp, wat er gaat 

gebeuren en wat de 

transformatie-effecten daarbij 

zijn.

Welke algemene 

onzekerheden spelen bij 

dit onderwerp?

Wat is de 

afhankelijkheid van de 

lokale omstandigheden 

bij dit onderwerp?

Welke risico’s loop je 

op dit onderwerp?

Aan welke knoppen kan 

je draaien om de risico’s 

te verminderen en/of de 

effecten te verbeteren?



Onderwerp Wat is het Onzekerheden Risico’s Lokale dynamiek Beïnvloeden

Juridische transformatie • Lange tijd twee juridische 

stelsels

• Juridische dubbeling door 

gefaseerde invoering Wkb

• Mogelijke interpretatievariatie 

door twee juridische stelsels

• Meer bezwaar en beroep • Mate van invulling lokale 

beleidsruimte

• Snelheid overgangsfase

• Invoeringsstrategie

ICT Systemen en 

informatievoorziening

• Afbouw & uitbouw DSO

• Dubbeling systemen

• Doorloop (opleidings)kosten 

door ontwikkeling 

functionaliteiten

• Inwerkingtredingsniveau DSO

• Archieffunctie bestaande 

systemen

• Niet operationele 

functionaliteiten

• Afhankelijkheid leveranciers

• Lokale situatie op 

informatievoorziening en 

digitalisering

• Ambitieniveau

• Voorbereiding op de 

technologische 

ontwikkelingen

• Snelheid overgangsfase

Verandering van werkwijze • Training en opleiding

• Nieuwe werkprocessen

• Legesverordening

• Andere invulling 

milieubelastende activiteit

• Moeilijk te plannen • Capaciteit

• Juridische onzekerheid leges 

heffing

• Onzekerheden

• Mate van uitbesteding • Voorbereiden

• Leren van anderen

• Verandertempo

Personele frictie • Gevolgen Wkb

• Veranderende 

capaciteitsbehoefte

• Verschuiving van taken

• (Beleids)Keuzes moeten nog 

worden gemaakt

• Gevolgen autonome 

ontwikkelingen

• Capaciteitsissue 

Vergunningen

• “Achterstallig onderhoud” 

door vervallen 

actualisatieplicht

• Invoeringsstrategie

• Personele situatie

• Ambitie op 

dienstverleningsniveau

• Resultaatgerichte 

voorbereiding

• Instellingen omgevingsplan

Dienstverlening en interactie 

met betrokkenen

• Initiatiefnemers en burgers 

informeren

• Leerproces initiatiefnemers

• Reacties en ondersteuning 

initiatiefnemers

• Intensiveren begeleiden 

initiatieven of meer fouten in 

initiatieven

• Dienstverleningsniveau & 

ambitie

• Regionale samenwerking

Samenwerking in de keten • Verandering samenwerk-

wijze

• Nieuwe rolverdeling 

gemeenten & 

uitvoeringsdiensten

• Omslag naar MBA’s

• Technologie aansluitingen

• Kosten voor onderdelen van 

de keten

• Bodemtaken

• Basistakenpakket 

Omgevingsdiensten

• Complexiteit inschatting 

kosten MBA’s door omslag

• Termijnen halen

• Geen beleidsneutrale

overgang van 

omgevingsveiligheid

• Tijdsgebrek

• Manier van omgaan met de 

bruidsschat

• Veel met elkaar afstemmen 



1. Juridische transformatie

1. Wat 2. Onzekerheden 3. Risico’s
4. Lokale 

dynamiek
5. Beïnvloeden

Lange tijd twee 

juridische stelsels

Juridische dubbeling

door gefaseerde 

invoering Wkb

Mogelijke 

interpretatievariatie door 

twee juridische stelsels

Mate van invulling lokale 

beleidsruimte
Meer bezwaar en beroep

Snelheid overgangsfase

Invoeringsstrategie



2. ICT systemen en informatievoorziening

1. Wat 2. Onzekerheden 3. Risico’s
4. Lokale 

dynamiek
5. Beïnvloeden

Afbouw & uitbouw DSO

Dubbeling systemen

Doorloop 

(opleidings)kosten door 

ontwikkeling 

functionaliteiten

Inwerkingtredings-

niveau DSO

Archieffunctie 

bestaande systemen

Lokale situatie op 

informatievoorziening en 

digitalisering

Ambitieniveau

Niet operationele 

functionaliteiten

Afhankelijkheid 

leveranciers

Voorbereiding op de 

technologische 

ontwikkelingen

Snelheid overgangsfase



3. Verandering van werkwijze

1. Wat 2. Onzekerheden 3. Risico’s
4. Lokale 

dynamiek
5. Beïnvloeden

Training en opleiding

Nieuwe werkprocessen

Legesverordening

Andere invulling 

milieubelastende 

activiteit

Moeilijk te plannen Mate van uitbesteding

Capaciteit

Juridische onzekerheid 

leges heffing

Onzekerheden

Voorbereiden

Leren van anderen

Verandertempo



Van nulmeting tot Zero Based Begroten

Toelichting Dronten

• De transformatie vraagt om 
tijd/capaciteit/toewijding. Het vraagt namelijk 
LEF (leren, experimenteren, funderen) en moet 
gaandeweg al zoekend worden ontdekt. Dat zal 
tot 2030 de basis zijn; 

• Bestuurlijke aandacht: lastig in verkiezingstijd; 
• Het opheffen van het PT per 1-7-2022; 
• De lijnorganisatie geeft de nieuwe manier van 

werken nog geen prioriteit; 
• In Dronten hebben wij een eigen academie. 

Daarin kunnen we allerlei vormen van trainingen 
faciliteren. Deze staan gepland voor Q1. Daarbij 
moet op voorhand wel capaciteit vrijgemaakt 
worden in teamplannen om uitvoering te kunnen 
geven aan dit ontwikkelplan;

• Qua kosten hanteren wij vanaf 2022 de Zero 
Based Begroten methode (financiën wordt dus 
echt gezien als een middel). Deze ziet er globaal 
als volgt uit:



4. Personele frictie

1. Wat 2. Onzekerheden 3. Risico’s 4. Lokale dynamiek 5. Beïnvloeden

Gevolgen Wkb

Veranderende 

capaciteitsbehoefte

Verschuiving van taken

(Beleids)Keuzes moeten 

nog worden gemaakt

Gevolgen autonome 

ontwikkelingen

Invoeringsstrategie

Personele situatie

Capaciteitsissue 

Vergunningen

“Achterstallig 

onderhoud” door 

vervallen 

actualisatieplicht

Ambitie op 

dienstverleningsniveau

Resultaatgerichte 

voorbereiding

Instellingen 

omgevingsplan



Toelichting Dronten

De Omgevingswet vraagt om een hernieuwde kijk op 
de rollen en werkzaamheden van onze medewerkers. 

Vooralsnog worden in Dronten geen frictiekosten 
personeel verwacht, vanwege de visie, 

maatschappelijke opgaven en het groeivraagstuk. 
Daarbij heeft een  onderzoek uitgewezen dat wij op 

vergunningencapaciteit onderbezet waren. 
We kiezen binnen de gemeente Dronten overigens 
niet voor competentiegericht sturen, we kiezen heel 

bewust voor het uitgangspunt dat je competentie kunt 
ontwikkelen door middel van opleidingen, trainingen, 

proefprojecten etc.
De eerste stap vanuit het integraal samenwerken is 
om het in gedrag ook NU te gaan doen. Een aantal 

medewerkers is in dit kader bijvoorbeeld aan het 
oefenen hoe we in lijn met de omgevingstafel kunnen 

komen tot gezamenlijke werkwijze voor integrale 
afweging. Het doel is om vraagstukken integraal en 
efficiënt op te kunnen pakken (teamoverstijgend), 

door gelijk met de juiste mensen voor dat vraagstuk 
om tafel te zitten. Passend bij onze basis gaat het 

dan niet om een dwingende werkwijze, maar om het 
delen van wat kan helpen en faciliteren en 

ondersteunen van die werkwijze.



5. Dienstverlening en interactie met betrokkenen

1. Wat 2. Onzekerheden 3. Risico’s 4. Lokale dynamiek 5. Beïnvloeden

Initiatiefnemers en 

betrokkenen informeren

Leerproces 

initiatiefnemers

Reacties en 

ondersteuning 

initiatiefnemers

Dienstverleningsniveau & 

ambitie

Intensiveren begeleiden 

initiatieven of meer 

fouten in initiatieven

Regionale 

samenwerking



6. Samenwerking in de keten

1. Wat 2. Onzekerheden 3. Risico’s 4. Lokale dynamiek 5. Beïnvloeden

Verandering 

samenwerk-wijze

Nieuwe rolverdeling 

gemeenten & 

uitvoeringsdiensten

Omslag naar MBA’s

Technologie 

aansluitingen

Kosten voor onderdelen 

van de keten

Bodemtaken

Basistakenpakket 

Omgevingsdiensten

Manier van omgaan met de 

bruidsschat

Complexiteit inschatting 

kosten MBA’s door 

omslag

Termijnen halen

Geen beleidsneutrale

overgang van 

omgevingsveiligheid

Tijdsgebrek

Veel met elkaar 

afstemmen 



Afsluiting

• Netwerk financiën + VNG Forum netwerk

• Vragen naar omgevingswet@vng.nl

mailto:omgevingswet@vng.nl

