
Routetool© Implementatie Omgevingswet  

In te vullen door gemeente: Gemeente heeft deze actie uitgevoerd?    Ja = 1, Nee = 0 

Jaar Hoofdonderwerp Subonderwerp

Ge
m

ee
nt

e

Algemene info                         Invuldatum
VNG gemeente?
G32 gemeente?

MRA gemeente?
G4 gemeente?

Anders?
2016 en 2017 

Bewustwording & 
Verdieping

Vaststellen Plan van Aanpak  
(gemeenteraad)                         

Wat, waarom & hoe

Bepalen programmaregiseur: Wie 
heeft de leiding, wat is zijn 
mandaat?
Bepalen programmateam: Wie & 
welke rol?
Bepalen opdrachtgeverschap 
(governance): Bestuurlijk & 
ambtelijk.
Bepalen relatie met bestuur & 
betrokkenheid. (coalitieakkoord)
Bepalen scope van de opgave: 
Aard, omvang & beperkingen.

Bepalen invoeringsdoelstellingen 
gemeente: Wat zijn de 
doelstellingen van jouw gemeente?

Bepalen implementatieproces: De 
uit te voeren activiteiten en te 
behalen resultaten.
Bepalen fasering aanpak (tijdlijn)

Vaststellen startnotitie   
(gemeenteraad)              

Informatie op hoofdlijn

Bepalen visie organisatie: Welke 
visie heeft het bestuur op het 
implementatietraject?
Bepalen ambitie organisatie: Wat 
is de ambitie van het bestuur 
binnen het implementatietraject?
Bepalen strategie organisatie: Wat 
is de invoeringsstrategie van het 
bestuur?
Bepalen betrokkenheid organisatie 
op hoofdlijn: Hoe wordt de 
organisatie betrokken bij de 
implementatie?
Raming voor benodigd budget & 
reservering (begroting).
Was-wordt overzicht maken: 
Verandering van taken en 
bevoegdheden gemeente & 
instrumentarium gemeente.

Uitvoeren impactanalyse: Effect 
van Omgevingswet op eigen 
organisatie in kaart brengen 
(Cultuur, gedrag, competenties, 
werkprocessen, beleid & financien).

Uitvoering capaciteitsraming: 
Inventarisatie benodigde 
(inhoudelijke) fte vanuit 
organisatie.
Uitvoeren stakeholdersanalyse: 
Wie zijn de belanghebbenden en 
wat zijn hun belangen 
(opbrengsten & verliezen)?
In beeld brengen interne 
samenwerking: Welke afdelingen 
gaan samenwerken binnen het 
implementatietraject?
Inventarisatie bestaand beleid: 
Inventarisatie en analyse  van  
huidige bestemmingsplannen, 
beleidsvisies en gemeentelijke 
verordeningen die moeten worden 
vervangen door het nieuwe 
instrumentarium.
Bepalen bestuurlijke ambitie en 
kansen rond deregulering, 
integratie van regelgeving en  
juridische en/of 
beleidsinhoudelijke 
kwaliteitsverbetering.
In kaart brengen welke bestaande 
regels, nadere regelingen, 
aanwijzings- en 
uitvoeringsbesluiten, uit 
plaatselijke verordeningen en 
bestemmingsplannen direct 
overgaan naar het Omgevingsplan.
Verdieping digitalisering: 
Inventarisiatie huidige 
informatieketen (basisregistratie, 
zaakgericht werken, benoeming 
projecten & reserveren begroting).

Uitvoering Pilot Omgevingswet: Op 
basis van de Crisis en Herstelwet 
(bijvoorbeeld bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte).

Houden van workshops en 
roadshows Omgevingswet binnen 
de eigen organisatie ten behoeve 
van vergroten bewustzijn.

Organiseren financiële dekking Reservering van begroting budget 
voor het programma: Het gaat hier 
om budget voor het programma 
Omgevingswet, niet te verwarren 
met het kerninstrument 
'Programma'.

Vaststellen programmaplan  
(gemeenteraad)      

Uitvoeringsplan - Gedetailleerde 
uitwerking startnotitie.

Vaststellen programmaorganisatie: 
Dit omvat ook de 
ketensamenwerkingspartners.

Vaststellen besturingscriteria: 
Tempo, haalbaarheid & efficiëntie.

Vaststellen financieel paragraaf.

Vaststellen monitoringsplan 
(gemeenteraad)                      

Meten resultaten & baten van 
het implemenatieprogramma

Vaststellen monitoringsplan: 
Toezicht op de activiteiten van het 
programmaorganisatie.

Opstellen van 
voortgangsrapportage: Inzicht in de 
voortgang ten opzichte van het 
programmaplan, de behaalde 
resultaten en de bijdrage aan 
programmadoelstellingen 
(college).

Totaal

Jaar Hoofdonderwerp Subonderwerp Gemeente
2017 en 2018 

Voorbereiding & 
Verandering

Uitvoeren programmaplan 
Deelprogramma’s, projecten en 

andere activiteiten

Opstellen ambitie voor 
samenwerking bestuurlijke keten 
(Rijksoverheid, provincies, 
gemeenten, waterschappen en 
omgevingsdiensten, 
veiligheidsregio’s & GGD’s): 
Gezamenlijke ambities bepalen 
m.b.t (of oefenen met) de 
Omgevingswet.
Proeftuin Omgevingswet: 
bijvoorbeeld een pilot in 
samenwerking met BZK.
Pilot Omgevingsvisie (deelgebied)
Pilot Omgevingsplan (deelgebied)
Vastellen Nota van Uitgangspunten 
voor Omgevingsvisie: Voor het 
gehele grondgebied 
(gemeenteraad).
 - Vaststellen reikweidte 
Omgevingsvisie voor gehele 
grondgebied.
 - Vaststellen periode 
Omgevingsvisie voor gehele 
grondgebied.
 - Bepalen betrokkenheid 
stakeholders Omgevingsvisie voor 
gehele grondgebied.
 - Bepalen waar 
verantwoordelijkheid ligt voor 
uitvoering Omgevingsvisie.
 - Vastellen vormgeving 
participatie bij Omgevingsvisie.
Voorontwerp Instrumenten:
 - Opstellen concept-voorontwerp 
Omgevingsvisie voor het gehele 
grondgebied.
 - Opstellen concept-voorontwerp 
Omgevingsplan voor het gehele 
grondgebied.
 - Opstellen concept Programma's.
Inventarisatie & ontwikkeling 
nieuwe werkwijze: Wat gaat er 
veranderen ten opzichte van de 
huidige werkwijze, en hoe? Welke 
interne werkprocessen worden 
geraakt door de Omgevingswet?
Opstellen (strategisch) 
personeelsplan: Voorbereiden, 
vormgeven en implementeren van 
beleid rondom de instroom, 
doorstroom en uitstroom van 
personeel na wijziging van taken 
door de Omgevingswet. 
Opstellen (intern) opleidingsplan 
nieuwe manier van werken: 
Ontwikkeling gevraagde 
competenties van medewerksers, 
ontwikkeling digitalisering en 
juridische scholing.
Voorbereiding digitalisering: 
Bepalen welke veranderingen 
nodig zijn in de gemeentelijke 
informatievoorziening.

Opstellen voortgangsrapportage                     
Inzicht in de voortgang ten 

opzichte van het 
programmaplan, de behaalde 
resultaten en de bijdrage aan 

programmadoelstellingen.

Voortgangsrapportage naar 
gemeenteraad: Zie 
monitoringsplan.

Herijken programmaplan 
(gemeenteraad)        

Aanscherpen programmaplan voor  
2019: Aan de hand van 
ontwikkeling van de AMvB's, 
ministeriële regelingen en 
overgangsregelgeving kan het 
programmaplan verder worden 
aangescherpt voor de volgende 
fase.

Totaal

Jaar Hoofdonderwerp Subonderwerp Gemeente
2019 en 2020       

Jaar van 
Realisatie en 
Verankering

Uitvoeren programmaplan 
Deelprogramma’s, projecten en 

andere activiteiten

Vastleggen afspraken met  
samenwerkingspartners in 
convenant.

Vaststellen en implementeren 
nieuwe werkwijzen binnen de 
organisatie.
Implementeren digitalisering 
(waaronder DSO): Zaakgericht 
werken en werken met 
informatiehuizen.
Doorontwikkelen gevraagde 
competenties: Vervolg van 
opleidingsplan voor 
personeelsbestand.
Ontwerp kerninstrumenten:
 - Vaststellen ontwerp van de 
Omgevingsvisie voor het gehele 
grondgebied (college).
 - Vaststellen ontwerp van het 
Omgevingsplan voor het gehele 
grondgebied (college).
 - Vaststellen concept van de 
Programma's (college).

Opstellen voortgangsrapportage 
(gemeenteraad)                     

Inzicht in de voortgang ten 
opzichte van het 

programmaplan, de behaalde 
resultaten en de bijdrage aan 

programmadoelstellingen.

Voortgangsrapportage naar 
gemeenteraad: Zie 
monitoringsplan.

Herijken programmaplan 
(gemeenteraad) 

Aanscherpen programmaplan voor 
tweede helft 2020: Wat is er nodig 
om te werken comform de 
Omgevingswet vanaf 2021? 
(minimale vereiste - maximale 
ambitie).

Totaal

Totaaloverzicht Routetool 
(te behalen punten)

Gemeente

2016 = 30 punten
2017 = 18 punten
2018 = 9 punten

Gemaakt door: Ir. S. Ros (Sarah) Totaal: 57 punten
Sarah Ros Bestuursadvies


