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Agenda en opbouw van de presentatie

1. Financieel Dialoogmodel Omgevingswet – VNG

1. Casus SED organisatie invoering Omgevingswet –
toepassen Financieel Dialoogmodel - SED-organisatie

1. Doorontwikkeling naar Impactanalysemodel Omgevingswet -
BMC





Financiële pad Omgevingswet

• Bestuursakkoord (2015) & Financieel Akkoord (2016)

• Tijdlijn:

• 2020: Onderzoekskader opstellen & nulmeting

• 2022: Onderzoek uitvoeren

• 2026: Evaluatie wet & Onderzoek herhaald uitvoeren

• Input VNG vanuit de praktijk:

• Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

• Dialoogmodel Structurele Effecten



2 modellen vanuit de VNG

• Financieel Dialoogmodel

• Ontwikkeld in 2017, jaarlijks 
geüpdatet

• Richt zich op invoeringskosten

• Dialoogmodel structurele effecten

• Is in ontwikkeling, Q4 2019

• Richt zich op (een aantal) structurele 
effecten van te maken keuzes

• Spiekbriefjes: keuzes die de wet 
biedt.

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/financiele-informatie-over-de-omgevingswet/dialoogmodel-structurele-effecten


Financieel Dialoogmodel

• Geeft beeld van de invoeringskosten van de Omgevingswet bij 
gemeenten 

• Ingevulde modellen nodig voor beeldvorming

Hoe werkt het?

DIALOOG model

Aannames aanpassen op eigen situatie

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/financieel-dialoogmodel


Financieel dialoogmodel: Wat hebben we eraan?

• Helpt bij opstellen eigen begroting

• Maakt kosten inzichtelijk

• Ingevulde modellen terugsturen

• Landelijk beeld invoeringskosten bij gemeenten

• Helpt bij opstellen onderzoekskader 2020

• Helpt in gesprekken met Rijk

• Oproep!



Casus Omgevingswet



SED organisatie

Ambtelijke samenwerking Stede Broec, Enkhuizen 

en Drechterland

60.000 inwoners



Aanleiding

• 2017 vaststelling Plan van Aanpak Omgevingswet

• Procesplan Regionale Implementatie 

Omgevingswet

• Koersdocument Omgevingswet

• Impactanalyse 



Impactanalyse

• Inzet van BMC

– Eerste invuloefening

– Aanpassingen aan het model



Scenario’s

• Scenario 1 continueert de huidige wijze van 

(bestuurlijke) samenwerking

• Scenario 2 gaat uit van een intensivering van de 

(bestuurlijke) samenwerking



Scenario 1

• langzaam toegroeien naar een nieuwe en andere 

set van regelgeving en een andere manier van 

werken

• bestaande beleid en de bestaande regelgeving per 

gemeente worden voor het grootste deel 

beleidsneutraal overgenomen



Scenario 2

• inzet om binnen de lopende bestuursperiode de 

invoering van de Omgevingswet zo veel mogelijk 

af te ronden



Omgevingsvisie en Omgevingsplan (digitaal) 



Scenario 1: Werkenderwijs groeien 

Omgevingsvisie 

Groeimodel Omgevingsplan

Bruidsschat 10% per jaar

2019 2029



Scenario 2: Onderscheidend (snel vernieuwen)

Omgevingsvisie Omgevingsplan

2019 2022



Tijdspad

2029Nu 2021 2022

Deloitte model

Nulmeting

Invoering 

Omgevingswet

Scenario 2 

gereed
Scenario 1 

gereed

BMC indicatie



Impactanalyse (I)

IST versus SOLL = 🔺

🔺 - effect op processen ⟹ effect op tijd ⟹ effect op fte’s ⟹ effect op 

kosten

Omgevingswet:

• Incidentele impact - Deloitte-model

• Structurele impact - indicatie via onderzoek BMC



Impactanalyse (II)

Structurele impact op de twee scenario’s

1. Personele lasten – effect per functie aangegeven en berekend (incl. nieuwe functies)

2. Overige kosten – structurele kosten van bv. DSO (incl. informatiepunt), zaaksysteem, 

beveiliging persoonsgegevens, voorlichting burgers en bedrijven, uitfasering ICT etc.

3. Frictie – personeel en financiële effecten gemiste leges

SED-casus – structurele impact (per jaar):
Scenario 1 - € 853.000 (excl. inverdieneffect van 6,00 fte)
Scenario 2 - € 1.105.000 (excl. inverdieneffect van 11,00 fte)

Structureel effect voor de individuele (3) gemeenten 
Scenario 1 - € 260.000 tot € 317.000
Scenario 2 - € 338.000 tot € 410.000



Impactanalyse (III)

Incidentele impact op de twee scenario’s

1. Wet en regelgeving – omgevingsvisie, omgevingsprogramma, digitaal omgevingsplan, 

burgerparticipatie, relatieonderhoud ketenpartners

2. Anders werken – aanpassen processen, programmateam omgevingswet, scholing & 

competentieontwikkeling, investeren risicomanagement, aanpassing KCC, 

cultuurtraject etc.

3. Digitale dienstverlening – aanloopkosten IT-architectuur, aansluitkosten DSO, 

aanpassen zaaksysteem, implementeren ICT-standaarden etc.

SED-casus: incidentele impact (per jaar / looptijd implementatie 
omgevingswet)
Scenario 1: € 328.000 (looptijd 9 jaar)
Scenario 2: € 955.000 (looptijd 3 jaar)



Hoe nu verder binnen SED?

• Omgevingsverordening 2020

• Digitaal stelstel (minimum eisen) 2021

• Omgevingsvisie 2021 

• Omgevingsplan 2025 



Vragen


