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Instemmen met het vervolgproces voor de implementatie van de Omgevingswet 
Instemmen met het verhogen van de kosten ter grootte van € 243.400,- voor 2019 en ter grootte van 
€ 282.800,- voor 2020 in de begroting. Dekking vindt voor 2019 plaats ten laste van de in de begroting 
opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven en voor 2020 via het begrotingsresultaat ten laste van de 
vrije ruimte van de egalisatiereserve. De geraamde kosten worden in de eerstvolgende 
begrotingsactualisering verwerkt. 

Beslissingsdatum: 1 9 FEB. 2019 
Openbaar: Ja- passief RIS: Ja Fk: Richard van Noord, Tanja van Zundert, Astrid van 

der Slik, Michel van den Bergh, griffie 

Auteur M. Beuving Port. Houder 
Boom 

Commissiebehandeling Raadsbehandeling 
Datum 24 januari 2019 

Port. Houder 
Boom 

Commissiebehandeling Raadsbehandeling 

Afdeling ROW/OMG Behandelaar 
M. Beuving 

Commissiebehandeling Raadsbehandeling 

Geheime bi. lagen aanwezig: Nee Vert: 

Akkoord 
team(project)leider: 

Akkoord 
afdelingshoofd 

Mede geadviseerd door: Akkoord 
team(project)leider: 

Akkoord 
afdelingshoofd Paraaf af fin 1 

ft. 

zie voor nota: vervolgvel24-1-2019/collegevoorstel budget implementatie omgevingswet.docx 



Zaak- en documentnummer: Z.081038 / D.848466

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Gemeente èmm Huizen 

Toelichting; 

Aanleiding 
Op 22 juni 2018 heeft u het Routeplan implementatie Omgevingswet vastgesteid. In vervolg op het 
Routeplan is een inschatting gemaakt van de verwachte inzet voor 2019 en de extra kosten voor 2019 
en 2020 voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet. Met dit voorstei wordt u gevraagd in 
te stemmen met een verhoging van het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. 

Kaders 
Routepian implementatie Omgevingswet. 

Argumentatie 
In het routeplan is bewust gekozen om de implementatie van de Omgevingswet stapsgewijs en 
passend bij de organisatie op te pakken. In 2018 zijn de eerste stappen gezet in de verschiilende 
sporen. In 2018 zijn deze werkzaamheden naast het reguliere werk uitgevoerd. Het zwaartepunt van 
de werkzaamheden wordt verwacht in 2019 en 2020. 

In de bijlage bij dit voorstei treft u een overzicht aan met een inschatting van de benodigde interne 
uren voor de impiementatie van Omgevingswet. In dit overzicht is rekening gehouden met 
aanwezigheid van de benoemde coilega's bij de nu voorziene bijeenkomsten die georganiseerd 
worden. Incidenteel en in het kader van projecten (zoals Omgevingsvisie en pilot-omgevingsplan) 
wordt ook nog inzet van andere medewerkers van de organisatie verwacht. Dit is echter niet in het 
overzicht opgenomen omdat dit vooraf iastig in te schatten is. In de financiële paragraaf van dit 
voorstel treft u een specificatie aan van het gevraagde budget. 

1. Urenoverzicht 
In het overzicht met de benodigde uren ten behoeve van de 4 sporen is te zien wat er aan interne 
capaciteit gevraagd wordt voor de verschillende sporen uit het Routeplan. Hieronder ieest u per spoor 
waar de inzet op gericht is. 

Spoor 1 'Omgevingslab' 
In het Omgevingslab worden diverse iopende en nieuwe projecten besproken met ais doei daar van te 
ieren in het kader van de Omgevingswet. Voor 2019 staan 8 bijeenkomsten op het programma. Deze 
bijeenkomsten vragen gemiddeid 4 uur per deeinemer per keer. Op basis van dit Omgevingslab wordt 
dit jaar in ieder gevai een uitvraag gedaan voor het opsteiien van een pilot omgevingsplan / 
bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor het gebied Kom-West. De kosten voor de opdracht aan 
een adviesbureau voor het opsteiien van een dergeiijke pilot worden ingeschat op € 75.000,-. Dit is in 
iijn met de aannames die VNG hiervoor heeft gemaakt. 

Spoor 2 'Omgevingsvisie' 
in 2019 wordt ook een start gemaakt met het opsteiien van een Omgevingsvisie. In de eerste helft van 
2019 wordt met name het gesprek met de raad gevoerd over de ambitie en inhoud van de op te 
steiien Omgevingsvisie. Dat moet ieiden tot een uitvraag aan een extern bureau in de tweede heift van 
2019. Zwaartepunt van de werkzaamheden voor de Omgevingsvisie is voorzien in 2020. In het 
urenoverzicht zijn voor de Omgevingsvisie uren geraamd voor de naar verwachting meest betrokken 
personen bij dit project. Geiet op het integraie karakter wordt ook input gevraagd van andere 
afdeiingen, maar dat bestaat naar verwachting vooral uit het leveren van informatie en het bijwonen 
van enkeie overieggen, voorai omdat de Omgevingsvisie onder begeleiding van een extern 
adviesbureau wordt opgesteid. De kosten voor het externe adviesbureau voor het opsteiien van een 
omgevingsvisie worden geraamd op € 150.000,-, dit is uiteraard inciusief een daarbij passend 
participatietraject. Een deei van deze kosten (€ 50.000) komen naar verwachting ten laste van 2019, 
een deel (€ 100.000) ten laste van 2020. 

Zie voor nota: vervolgvel24-1-2019/collegevoorstel budget implementatie omgevingswet.docx 
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Spoor 3 'Dienstverlening, digitalisering en vergunningverlening' 
De meeste interne capaciteit gaat naar Spoor 3 'Dienstverlening, digitalisering en 
vergunningverlening'. In dit spoor wordt door twee werkgroepen gefocust op dienstverlening en 
vergunningverlening. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert in werkprocessen, hoe de 
vergunningverlening verbeterd kan worden, welke verbeterslag de servicenormen - bezien vanuit de 
Omgevingswet - nodig hebben en welk standaardmateriaal de gemeente Huizen en haar klanten helpt 
in de dagelijkse gang van zaken. Niet alleen kijkend naar nieuwe elementen uit de wet, maar ook 
kijkend naar de geest van de wet hoe we bijvoorbeeld moeten omgaan met het faciliteren van nieuwe 
initiatieven. Per 1 januari 2021, de verwachte datum van inwerkingtreding van de wet, moeten de 
werkprocessen op orde zijn en moet de organisatie voorbereid zijn op het werken met de ^ 
Omgevingswet. Voor de meeste deelnemers aan dit spoor bestaat de inzet uit het bijwonen van 
bijeenkomsten en enige voorbereiding per bijeenkomst. 

Spoor 4 'Communicatie, betrokkenheid en competenties' 
Voor wat betreft spoor 4 zijn voor 2019 beperkt uren ingevuld. De inzet in dit spoor volgt uit de 
uitkomsten van de andere 3 sporen en in de loop van 2019 moet dit duidelijker worden. 

2. Verruiming budget implementatie Omgevingswet 
Begeleiding van het implementatietraject door bureau Over Morgen 
Het implementatietraject wordt tot nu toe begeleid door bureau Over Morgen. Recent is opdracht 
verleend voor begeleiding tot en met de zomer 2019. Naar verwachting wordt de samenwerking met 
bureau Over Morgen ook in de tweede helft van 2019 en in 2020 voortgezet. In lijn met tot nu toe 
gemaakte kosten wordt daar voor 2019 en 2020 budget voor gereserveerd. 

Beleidsinventarisatie Atelier Omgevingswet 
Eind 2018 is opdracht verstrekt aan bureau Atelier Omgevingswet om een inventarisatie en analyse te 
maken van rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid en regelgeving. Op basis van deze 
inventarisatie en analyse krijgen we meer inzicht in het beleid en regelgeving die relevant is voor de 
gemeente en de Omgevingswet. Deze analyse kan worden gebruikt bij het opstellen van 
Omgevingsvisie en omgevingsplan. In 2019 wordt hiervoor nog € 15.000 geraamd. 

Voorstel Inhuur projectleider ruimtelijke plannen ter vervanging eigen formatie 
Op basis van het urenoverzicht is duidelijk dat de meeste werkzaamheden voor de implementatie ten 
laste komen van de Afdeling Omgeving. In totaal zijn de projectleider van spoor 1, de projectleider 
van spoor 3 en de programmamanager ongeveer 1 fte kwijt aan de implementatie van de 
Omgevingswet. Voorgesteld wordt om een projectleider ruimtelijke plannen in te huren die een groot 
deel van de reguliere werkzaamheden van de programmamanager en de projectleiders van de sporen 
1,2 en 3 kan overnemen. Daarmee kan de implementatie van de Omgevingswet voortvarend 
opgepakt worden en kan het reguliere werk voortgezet worden. Hoe dit concreet wordt ingevuld wordt 
nader bezien in overleg met Afdelingshoofd Omgeving. 

3. Nog te bepalen invoeringskosten 
Zoals eerder gemeld wordt de implementatie stapsgewijs en passend bij de organisatie opgepakt. De 
hierboven genoemde kosten zijn geraamd op basis van het routeplan en de daaruit voortvloeiende 
projectplannen voor 2019 en 2020. 

Wij verwachten dat er daarnaast kosten moeten worden gemaakt voor: 
a. Dienstverlening: eventuele kosten voor aanstellen van een account / klant / casemanager en 

extra investeringen in burgerparticipatie; 
b. Bedrijfsarchitectuur: kosten van aanpassingen in bedrijfsprocessen, kosten voor opleidingen, 

omscholing en competentieontwikkelingen; 
c. Informatiearchitectuur / digitalisering: zoals aansluitkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet, 

aanpassing zaaksysteem, digitalisering van informatie en aanpassing van de gemeentelijke 
website; 
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d. Eventuele wijzigingen in de formatie. Afhankelijk van de ambitie waarmee de 
kerninstrumenten worden ingestoken wordt ook gekeken naar de gevolgen die dat kan 
hebben voor bijvoorbeeld vergunningverlening en toezicht en handhaving van de regels. 
Mogelijk leidt een andere manier van werken tot een verschuiving van functies, dit moet 
gaandeweg de implementatie duidelijker worden. 

Naarmate de implementatie vordert komt er meer inzicht in deze extra kosten. Op basis van de 
verschillende uitkomsten van de sporen worden de consequenties voor bovenstaande kosten steeds 
concreter. Dat betekent dat er in 2019 / 2020 aanvullend budget voor bovenstaande kosten wordt 
gevraagd. 

Financiën 
Eerder is een budget van totaal € 270.200,- vrijgemaakt voor de implementatie van de Omgevingswet. 
Voorgesteld wordt om dit budget te verruimen met een verhoging van de kosten van € 243.400,- voor 
2019 en € 282.800 voor 2020 in de begroting op kostenplaats 8102005 Invoering nieuwe 
omgevingswet. Dekking vindt voor 2019 plaats ten laste van de in de begroting opgenomen stelpost 
voor onvoorziene uitgaven en voor 2020 via het begrotingsresultaat ten laste van de vrije ruimte van 
de egalisatiereserve. De geraamde kosten worden in de eerstvolgende begrotingsactualisering 
verwerkt 

Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 totaal 
Begeleiding implementatie door bureau Overmorgen 
Beieidsinventarisatie door Atelier Omgevingswet 

Inhuur Projectleider Ruimtelijke plannen ter vervanging van eigen formatie 
Opdracht voor adviesbureau vooropstellen Omgevingsvisie (Spoor 2) 
Opdracht voor adviesbureau voor pilot omgevingsplan Kom West 
Nog te bepalen inzet 

30.200 60.000 

15.000 
158.400 

50.000 

50.000 

60.000 

172.800 
100.000 

25.000 

75.000 

150.200 

15.000 

331.200 

150.000 
75.000 
75.000 

30.200 333.400 357.800 75.000 - 796.400 

Reeds beschikbaar gesteld: 30.200 90.000 75.000 75.000 270.200 

Additioneel benodigd budget: - 243.400 282.800 - 526.200 

Dekking 

Onvoorzien 

Vrije ruimte van de egalisatiereserve 
243.400 

282.800 
243.400 
282.800 

526.200 

Uitvoering en evaluatie 
Per spoor is een aantal doelen geduid. De verwachting is dat veel van deze doelen kunnen worden 
vervuld in de eerste helft van 2019. Daarnaast verwachten we in het eerste halfjaar ook nieuwe 
inzichten. Zijn er werkprocessen waar we extra aandacht aan willen besteden? Zijn er doelen die niet 
meer passen bij de koers die we varen? Of komen we op basis van nieuwe inzichten tot geheel 
nieuwe doelen? Voorgesteld wordt om, in lijn met het routeplan, de voortgang van de implementatie 
medio juni 2019 te evalueren. 
We stellen voor om in april en mei samen te komen en sporen op behaald resultaat te evalueren. Op 
basis van de evaluatie stellen we de doelen bij of formuleren we nieuwe doelen. Dit doen we binnen 
het programmateam, met de projectleiders. Naast de evaluatie over de breedte van het programma, 
stellen we voor om de projectgroepen te evalueren. Zo maken we, samen met de deelnemers, 
inzichtelijk of en hoe we vervolg willen geven aan bijvoorbeeld het Omgevingslab of de bijeenkomsten 
in het kader van spoor 3. 

Biilaoen 
Urenoverzicht interne inzet voor de implementatie van de Omgevingswet 

Omgeving, 
Beleid 
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