
 

 

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet introduceert 

nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken voor iedereen die zich met de 

fysieke leefomgeving bezig houdt. Werken ‘in de geest van de Omgevingswet’ vraagt om 

meer samenwerking tussen overheden en met initiatiefnemers.  

Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om beleid op het gebied van milieu, water, 

natuur en ruimtelijke ordening beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor moet het 

gemakkelijker worden om voor een locatie te bepalen wat er wel en niet mag. Een ander 

belangrijk uitgangspunt is om met minder regels meer mogelijk te maken.  

Voor een Omgevingsdienst is het belangrijk om zich tijdig voor te bereiden op de komst 

van de Omgevingswet. De centrale vraag die daarbij speelt is: hoe geven 

Omgevingsdiensten vorm aan hun rol als verlengd lokaal bestuur binnen de 

Omgevingswet? Vragen die hier mee samenhangen zijn: welke kansen en bedreigingen 

zijn er voor Omgevingsdiensten, welke (aanvullende) taken gaan zij uitvoeren en welke 

nieuwe werkafspraken moeten er worden gemaakt? Bij BEECKK hebben we ruime 

ervaring met het werken aan de Omgevingswet waarbij we overheden adviseren over 

voorbereiding en implementatie. Wij delen graag onze visie op deze opgave.  

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de werkzaamheden van Omgevingsdiensten en de 

context waarin zij opereert. De Omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten om aan 

te toetsen. Voor Omgevingsdiensten zijn vooral de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, 

de Omgevingsverordening en de waterschapsverordening belangrijk. Veel activiteiten in 

de fysieke leefomgeving zijn nu vergunningplichtig. Mogelijk verschuift de focus na 2021 

meer naar toezicht en handhaving. Naar verwachting neemt het totale aantal te verlenen 



 

vergunningen af, maar neemt de inspanning per melding of vergunning toe. Er ontstaat 

namelijk meer lokale afwegingsruimte, er wordt gewerkt met open normen en er wordt 

integraal getoetst. Daarnaast vindt er voor Omgevingsdiensten een verschuiving plaats 

van toetsing op het niveau van inrichting naar toetsing op het niveau van activiteit.  

Maar voor Omgevingsdiensten verandert er meer. Voor belangrijke milieuthema’s 

worden gemeenten het bevoegd gezag. Zo verschuiven bodemtaken van de provincie naar 

de gemeente en krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid voor geluid, lucht en 

waterkwaliteit.  

U zult daarom als Omgevingsdienst nieuwe afspraken moeten maken met uw 

deelnemers. Wat betekent dit voor uw basistakenpakket? En wat verwachten uw 

deelnemers van u als het gaat om beleidsondersteuning en advies op milieuthema’s?    

 

In de Omgevingswet worden ook andere thema’s integraal tegen elkaar afgewogen. 

Veiligheid, energie en gezondheid bijvoorbeeld. Dit stelt u voor nieuwe keuzes. Met welke 

ketenpartners gaat u samenwerken en hoe positioneert u zich in die samenwerking?  

De Omgevingswet heeft niet alleen invloed op uw basistaken (toezicht en handhaving), 

maar ook op uw werkwijze en op ondersteunende processen en systemen om uw nieuwe 

taken uit te voeren. Met de komst van de Omgevingswet wordt het Digitaal Stelsel. 

Omgevingswet gebruikt voor het delen en publiceren van gegevens, waar ook de 

Omgevingsdiensten op zullen aansluiten.  

 
 

Afbeelding 1: Door BEECKK opgesteld raamwerk van de Omgevingswet 



 

  

Wij identificeren een aantal opgaven voor de Omgevingsdienst met de komst van de 

Omgevingswet. Deze opgaven spelen zich voornamelijk af op het gebied van 

organisatieontwikkeling, werkprocessen, de samenwerking met ketenpartners, 

informatievoorziening en financiën & control. We hebben de belangrijkste opgaven in een 

schema uiteengezet.  

  

Organisatieontwikkeling - Herijken (basis)takenpakket 
- Organisatie inrichting en bezetting 
- Gedrag en houding (van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’)  
- Competentieontwikkeling: bestuurlijke sensitiviteit en 

adviesvaardigheden 

Werkprocessen - Vergunningen van 26 naar 8 weken 
- Toetsen op participatie 
- Betrokkenheid bij vooroverleg  

 

Samenwerking met 

ketenpartners 

- Herijking Gemeenschappelijke Regeling met 
deelnemers  

- Werkafspraken met andere bestuursorganen 
(Veiligheidsregio, Waterschappen en GGD) 

Informatievoorziening - Afspraken over eigenaarschap en uitwisseling van 
gegevens 

- Aansluiting op DSO 
- Aanpassing ICT systemen 
- Objectgericht publiceren (meer gegevens op kaart) 

 

Financiën & Control - Kosten van de implementatie in beeld 
- Afstemming implementatiekosten met deelnemers 
- Financiële doorwerking Omgevingswet opnemen in 

meerjarenbegrotingen en kadernota 
- Monitoring en evaluatie 

 
Tabel 1: Belangrijke opgaven voor de Omgevingsdienst bij implementatie Omgevingswet 

Deze opgaven brengen ook nieuwe kansen met zich mee. De richting waarin de 

organisatie zich gaat ontwikkelen biedt ook de mogelijkheid om de organisatie efficiënter 

in te richten en de positionering van de Omgevingsdienst opnieuw te bekijken. Nieuwe 

basistaken zoals bodem lenen zich goed voor het uitbreiden van bijvoorbeeld advisering. 

De noodzakelijke aanpassingen in de informatievoorziening zijn vaak aanleiding om ‘de 

basis op orde’ te maken. De komst van de Omgevingswet biedt bijvoorbeeld de volgende 

concrete kansen voor Omgevingsdiensten:  

• Gemeenten worden het bevoegd gezag voor veel (nieuwe) milieutaken. 
Omgevingsdiensten zijn dé specialisten op dit gebied. Bovendien vragen milieu 
aspecten als lucht, bodem en geluid meestal om een bovenlokale aanpak. Dit 
biedt Omgevingsdiensten die dit willen, als verlengd lokaal bestuur, de 
mogelijkheid om advies en beleidstaken op dit gebied op zich te nemen.   



 

 
• Parallel aan de Omgevingswet wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb) ingevoerd. Met de invoering van deze wet verschuift de focus van een 
preventieve bouwtoets en toezicht door de overheid, naar toetsing en toezicht 
door een private partij. Dit ontslaat de overheid echter niet van haar 
verantwoordelijkheden op het gebied van bouwveiligheid. Omgevingsdiensten 
kunnen met hun specifieke kennis en expertise inspringen op de behoefte die 
ontstaat. 
 

• Met de komst van de Omgevingswet wordt monitoring en evaluatie een belangrijk 
instrument. Omgevingsdiensten hebben hier al veel ervaring mee opgedaan. 
Monitoring en evaluatie zijn een belangrijk onderdeel van de Big-8 (zie afbeelding 
1), maar voor veel gemeenten is dit nog onontgonnen gebied. Dit biedt 
Omgevingsdiensten die dit willen de kans om op dit gebied ondersteunende 
diensten te verlenen. 

  

BEECKK Ruimtemakers zet zich sinds 2008 in voor gebiedsontwikkeling die raakt. Dat 

doen we met scherp advies, een helder proces en op een bijzondere manier. We werken 

vanuit ons thuishonk in Eindhoven, sinds 2018 vanuit ons kantoor in Rotterdam en starten 

in 2020 met ons nieuwe team in Arnhem. We ondersteunen gemeenten, 

Omgevingsdiensten en private initiatiefnemers bij hun (ruimtelijke) plannen en 

organisatieontwikkeling. Zo helpen we nieuwe teams met het neerzetten van hun 

(project-)organisatie en begeleiden we de implementatie van de Omgevingswet.  

 

 


