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1 Introductie 
 
1.1 Waarom een gemeentebenchmark Omgevingswet? 

De invoering van de Omgevingswet komt snel dichterbij: naar verwachting gaat de Omgevingswet in 2021 
in. Naast de nieuwe wet wordt er een digitaal stelsel ontwikkeld en vraagt de Omgevingswet (voor een 
groot deel van de gemeenten) een andere manier van werken. In deze benchmark peilen we jaarlijks de 
stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet. We kijken waar gemeenten staan, wat 
ambities zijn en wat verwachtingen zijn bij de (invoering van de) Omgevingswet. 
 
In de volgende hoofdstukken gaan we in op de resultaten van de benchmark. Eerst gaan we in op de 
huidige stand van zaken en ambities van gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Vervolgens 
gaan we in op de verwachtingen van gemeenten richting implementatie en het eindoordeel dat gemeenten 
zichzelf in 2019 geven. Last but not least geven we tips aan gemeenten op basis van deze benchmark en 
onze ervaringen met de Omgevingswet. 
 
1.2 Respons: zo’n 100 gemeenten van stad tot land 

Dit onderzoek vond plaats in de maanden september en oktober 2019 en is uitgevoerd via een gerichte 
online enquête onder gemeenten, verspreid door Nederland. In totaal zijn er door 97 gemeenten 
vragenlijsten ingevuld. We maken in deze benchmark onderscheid naar stedelijkheid. Basis hiervoor zijn 
CBS-gegevens over adressendichtheid per gemeente. In onderstaande kaart ziet u de gemeenten die de 
benchmark hebben gevuld. 
 

 

 
 

WE DANKEN ALLE RESPONDENTEN EN BETROKKENEN HARTELIJK VOOR HUN INPUT! 
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2 Ontwikkelingen en 
ambities 

In dit hoofdstuk leest u de ontwikkeling en de huidige stand van zaken en de ambities van gemeenten 
richting invoering van de Omgevingswet.  
 
2.1 Bij zes op de tien gemeenten speelt de Omgevingswet enorm in eigen huis 

Bij circa 61% van de gemeenten speelt de Omgevingswet enorm. In vergelijking met 2018 is dit een stijging 
van 18%. Slechts 8% van alle gemeenten in Nederland zegt dat de Omgevingswet nauwelijks speelt. Geen 
enkele gemeenten geeft dit jaar aan dat de Omgevingswet helemaal niet speelt binnen de gemeente.   
 
Figuur 1: In hoeverre speelt de Omgevingswet bij u in huis? 

 
2.2 Cultuurverandering gaat stapje voor stapje: een op de zes gemeenten nu klaar 

In 2018 gaf slechts 11% van alle gemeenten geeft aan dat de cultuur in huis helemaal klaar is voor de 
Omgevingswet. Dit jaar is dat aandeel gegroeid tot 17%. Een op de zes gemeenten geeft aan dat de cultuur 
helemaal klaar is voor de Omgevingswet. 21% van de gemeenten stelt dat de cultuur binnen de eigen 
gemeente nog niet of nauwelijks klaar is voor de Omgevingswet, in 2018 was dit nog 25%.  

 
Figuur 2: In hoeverre is de cultuur in uw gemeente klaar voor de Omgevingswet?  

 

Opvallend is dat bij de meer stedelijke gemeenten (matig stedelijk en stedelijk) de Omgevingswet minder 
lijkt te spelen dan bij de minder stedelijke gemeenten: slechts 9% geeft aan dat de OW niet of nauwelijks 
speelt.  
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2.3 Twee derde van gemeenten wil omgevingsvisie aangrijpen voor verbetering beleid 

Of de Omgevingswet resulteert in een andere manier van werken is afhankelijk van het ambitieniveau van 
de gemeente én de huidige manier van werken. De omgevingsvisie is hiervoor een belangrijk instrument. 
Ruim 65% van de deelnemende gemeenten geeft aan de omgevingsvisie aan te grijpen om het 
omgevingsbeleid te verbeteren. Daarnaast geeft circa 10% van de gemeenten ‘Anders’ aan waarbij ze 
meegeven beleidsneutraal te werken maar daarbij op onderdelen gericht willen verbeteren. Ongeveer 13% 
van de gemeenten zegt het huidige beleid beleidsneutraal om te zetten in de omgevingsvisie, en 10% weet 
nog niet wat het ambitieniveau van de omgevingsvisie zal worden.   
 
Figuur 3: Ambitieniveau van de omgevingsvisie  

Driekwart van de gemeenten heeft of werkt op dit moment aan de omgevingsvisie  
11% van de gemeenten heeft een omgevingsvisie conform de Omgevingswet en nog eens 66% maakt die 
nu. 23% van de gemeenten is op dit moment nog niet bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. 
Stedelijke gemeenten zijn het meest voortvarend aan de slag: 10% heeft een omgevingsvisie en nog eens 
80% werkt eraan. Bij niet stedelijke gemeenten ligt dit aandeel met respectievelijk 8 en 58% aanzienlijk 
lager. 
 
Figuur 4: Heeft uw gemeente een omgevingsvisie conform de Omgevingswet?  

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niet stedelijk Weinig
stedelijk

Matig
stedelijk

Stedelijk

11%

66%

23%

Ja, die hebben we
Nee, die maken we nu
Nee, hebben we nog niet

69% 14% 10% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Omgevingsvisie aangrijpen voor verbetering beleid Beleidsneutraal omzetten huidig beleid

Dat weten we nog niet Anders



 
      
Gemeentebenchmark Omgevingswet 2019 6  

2.4 Omgevingsplan blijft vooralsnog een grotendeels onontdekt instrument 

Circa 15% van de gemeenten zegt de innovatiekansen met het omgevingsplan maximaal te willen 
benutten. 25% van de gemeenten wil een basisniveau aanhouden: voldoen aan de eisen van de 
Omgevingswet. Wat opvalt is dat er nog veel onduidelijkheid is over het ambitieniveau van gemeenten 
over het opstellen van het omgevingsplan. Daarmee is het voor veel gemeenten een onontdekt instrument. 
Interessant is verder dat circa 15% van de gemeenten “Anders:” antwoord. Een deel daarvan geeft aan dat 
het omgevingsplan in beginsel voldoet aan het basisniveau en dat daarna stap voor stap wordt toegewerkt 
naar het maximaal benutten van de mogelijkheden en innovatiekansen van de Omgevingswet.   
 
Figuur 5: Welk ambitieniveau heeft uw gemeente voor het omgevingsplan? 

Slechts een op de zes gemeenten maakt nu een omgevingsplan, daarmee blijft het omgevingsplan 
relatief onontdekt als instrument  
In 2019 werkt circa 20% van de gemeenten aan een omgevingsplan. Dit ligt in lijn met het beeld van 2018.  
Ook hier zijn stedelijke gemeenten relatief gezien het meest voortvarend aan de slag, bijna 20% van de 
stedelijke gemeenten maakt nu een omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied. Van de niet 
stedelijke gemeenten is nog geen enkele respondent gestart met het maken van een omgevingsplan.  

 
Figuur 6: Heeft uw gemeente een omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied?  
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2.5 Crisis- en herstelwet (Chw) steeds meer mainstream maar weinig gebruikt voor 
verbetering werkwijzen 

De Chw biedt met nieuwe en/of aangepaste procedures en instrumenten de kans om nu doelgericht te 
werken, bovendien biedt het de kans tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en 
infrastructurele projecten. Bijna 45% van de gemeenten maakt gebruik van de 
experimenteermogelijkheden van de Chw.  
 
Figuur 7: Maakt uw gemeente gebruik van de experimenteermogelijkheden die de Chw biedt? 

 
Experimenten gericht op extra flexibiliteit op planniveau en weinig voor verbeteren werkwijzen 
Aan de gemeenten die experimenteren met de Chw is ook gevraagd van welke mogelijkheden zij gebruik 
maken, die de Chw biedt. Vrijwel alle gemeenten die experimenteren met de Chw maken gebruik van het 
bestemmingsplan met bredere reikwijdte (de voorloper van het Omgevingsplan) en dan met name van 
flexibiliseringsmogelijkheden. 
 

Figuur 8: Van welke mogelijkheden van de Chw maakt uw gemeente gebruik? 
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3 Verwachtingen bij 
implementatie  

In dit hoofdstuk leest u de verwachtingen van gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet. 
 
3.1 Gemeenten zijn genuanceerder gaan denken over verandering die de wet brengt 

De verwachting van de gemeenten over de betekenis van de Omgevingswet is genuanceerder dan in 2018. 
Vooral stedelijke gemeenten zijn een stuk genuanceerder geworden in hun verwachtingen over de 
Omgevingswet, in 2018 verwachtte 95% van de stedelijke gemeenten dat veel anders werd, nu is dat 58%. 
Mogelijk komt dit (dit is niet gevraagd in de benchmark) omdat de implementatie dichterbij komt en er in 
het algemeen meer duidelijkheid ontstaat over de effecten van de Omgevingswet. 
 
In 2019 verwacht circa 55% van de gemeenten dat veel anders wordt, de verwachtingen liggen in stedelijke 
gemeenten gemiddeld nog steeds hoger dan in minder stedelijke gemeenten. Eén gemeente die zegt dat 
veel anders wordt stelt: “Andere manier van houding en gedrag, herinrichting werkprocessen, meer 
participeren, nog meer samenwerking (ook met externe ketenpartners)”.  
 
Ongeveer 5% van de gemeenten is van mening dat alles ongeveer hetzelfde blijft na de invoering van de 
Omgevingswet. Circa 40% van de gemeenten verwacht dat bij de implementatie van de Omgevingswet 
slechts enkele dingen veranderen. Belangrijkste argument dat hiervoor gegeven wordt is dat gemeente 
nu al op veel beleidsterreinen in de geest van de Omgevingswet werken.    
 
 

Figuur 9: Wat betekent de Omgevingswet voor uw gemeente? 
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3.2 Ook in 2019 nog steeds veel onduidelijkheid over RO-kant Omgevingswet 

Net als vorig jaar zijn participatie bij visie- en planvorming en integraal werken volgens gemeenten de 
belangrijkste thema’s bij de implementatie van de Omgevingswet. Circa 45% van de gemeenten vindt 
deze thema’s heel belangrijk en 55% beoordeelt ze als belangrijk.  
 
Uit de benchmark van 2018 bleek dat de RO-kant van de Omgevingswet voor ruim de helft van de  
gemeenten een witte vlek was. Denk dan aan thema’s zoals salderen, monitoren, optimaliseren van 
eindtijden, meer flexibiliteit en afwegingsruimte en het verminderen van onderzoekslasten. Ook in 2019 
blijkt dat er bij veel gemeenten nog onduidelijkheid is over de RO-kant van de Omgevingswet.  
 
Wel zien we op een aantal RO-thema’s, met monitoring als grootste uitschieter, sterke verschillen tussen 
2018 en 2019. 95% van de gemeenten beoordeelt het thema monitoring en digitalisering als (heel) 
belangrijk. In de benchmark van 2018 vond slechts 35% dit een (heel) belangrijk thema. Salderen is een 
thema waar veel gemeenten net als in 2018 geen goed beeld bij hebben. 
 
Figuur 10: Hoe belangrijk vindt u de volgende thema’s bij de implementatie van de Omgevingswet? 

 
3.3 Ruim helft van gemeenten weet niet of implementatie RO-kant gaat lukken 

Per thema is aan gemeenten gevraagd of het gaat lukken deze thema’s goed te implementeren en welke 
‘beren op de weg’ zij zien. De gemeenten zijn optimistisch over het implementeren en uitwerken van 
gebiedsgericht werken, initiatief gericht werken, participatie bij visie- en planvorming en integraal werken. 
Zo’n 68 tot 84% denkt dat dit gaat lukken. Deze thema’s worden ook het belangrijkst geacht door de 
gemeenten (zie bovenstaande vraag).  
 
Bij de RO-kant van de Omgevingswet is nog veel onzekerheid of de implementatie gaat lukken. Circa 50 tot 
55% van de gemeenten weten nog niet of het gaat lukken om meer flexibiliteit en afwegingsruimte en het 
variëren en optimaliseren van eindtijden te implementeren. 95% van de gemeenten geeft aan dat 
monitoring en digitalisering onder de Omgevingswet een (heel) belangrijk thema is, ongeveer de helft 
geeft aan dat dit daadwerkelijk gaat lukken.  
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Figuur 11: Gaat het lukken bovenstaande thema’s goed te implementeren? 

 
In tabel 1 zijn, op basis van de antwoorden van de gemeenten, per thema de belangrijkste ‘beren op weg’ 
genoemd. 
 
Tabel 1: Belangrijkste beren op de weg bij implementatie per thema zoals genoemd door gemeenten 

Thema’s  Beren op de weg (door gemeenten genoemd) 

Gebiedsgericht werken - 
 

Initiatiefgericht werken - 
 

Participatie bij visie- en planvorming - 
 

Integraal werken Kost veel tijd want integraal werken vereist een verandering en cultuuromslag bij 
gemeente(n): Verkokering en sectoraal denken zit heel diep.  

Meer flexibiliteit en afwegingsruimte Nog onduidelijk, hangt af van bestuurlijke keuzes. Spanning tussen kwaliteit/ 
rechtszekerheid en flexibiliteit, daarnaast politiek/bestuurlijk een uitdaging. 

Verminderen van onderzoekslasten Nog onduidelijk hoe het gaat werken en hoe het te doen, is het echt 
vermindering of meer verschuiving (naar vergunningverlening)?  

Optimaliseren eindtijden Nog onduidelijk, ‘moet nog blijken hoe het straks gaat’, uitdaging om onderscheid te 
maken tussen verschillende opgaven. 

Monitoring en digitalisering Aansluiting op DSO lastig en kost veel tijd/capaciteit om dit uit te voeren. Gebeurt 
nu te weinig en nog onvoldoende in beeld hoe en wat te monitoren. 

Salderen van functies Onvoldoende in beeld welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt bij het salderen 
van functies en in welke situaties dit precies kan werken, goede monitoring nodig 
om dit te doen, vraagt veel kennis. 
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4 Middenmoot groeit 
in 2019 

4.1 Een op de vijf gemeenten scoort een ‘goed’ voor implementatie van Omgevingswet 

12% van de gemeenten geeft zichzelf een onvoldoende voor de implementatie van de Omgevingswet, dit 
was vorig jaar nog 18%. Ruim 20% van de gemeenten beoordeelt zichzelf als ‘goed’, dit is een daling van 
5% ten opzichte van 2018. Over het algemeen is het beeld dit jaar genuanceerder, veel gemeenten 
beoordelen zichzelf met een voldoende. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat er meer zicht is op de 
opgave en het werk dat gedaan moet worden.  

 
Figuur 12: Totaalcijfer dat u uw gemeente nu geeft voor de implementatie van de Omgevingswet? 

Stedelijke gemeenten positiever over zichzelf dan minder stedelijke gemeenten 
Meer stedelijke gemeenten beoordelen zichzelf vaker goed dan de minder stedelijke gemeenten: 31% van 
de stedelijke gemeenten beoordeelt zichzelf voor de implementatie van de Omgevingswet met een goed. 
Bij matig en weinig stedelijke gemeenten ligt dit op ongeveer 15% en bij niet stedelijk gemeenten op 8%. 
Het beeld in 2019 is daarmee vergelijkbaar met de resultaten uit de benchmark van 2018. Vorig jaar waren 
gemeenten met een hogere mate van stedelijkheid ook overwegend positiever in het oordeel over de 
implementatie van de Omgevingswet. Opvallend is dat matig stedelijke gemeenten zich relatief vaak een 
onvoldoende geven. 
 
Figuur 13: Totaalcijfer dat u uw gemeente nu geeft voor de implementatie van de Omgevingswet  
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Tips voor gemeenten 
 

Tips voor gemeenten  

 
1 
 

Benut momentum dat Omgevingswet biedt, veel kan nu al  
Verwachtingen en ambities bij de Omgevingswet zijn hoog. Tegelijkertijd zien we dat meer nodig is dan een 
wetswijziging alleen om de belofte van de Omgevingswet (eenvoudiger, beter en meer ruimte voor initiatief) 
waar te maken. Naast de wet zelf die innovatiekansen biedt, is een andere mindset en werkwijze nodig om 
beter te werken. De Omgevingswet biedt u een momentum bij uitstek om werk te maken van succesvolle 
verandering, maar veel kan nu al. De sleutel is te kiezen voor een aanpak die bij u past.  
 

2 
 

Zie omgevingsvisie niet als moetje maar als kans voor betere werkwijzen 
De Omgevingswet biedt kansen om RO-werkwijzen te verbeteren. Denk aan een meer integrale benadering 
en meer mogelijkheden en afwegingsruimte bij (een deel van de) locaties (gebiedstypen). Dit vraagt dan wel 
een sterke visie op uw gemeentelijke grondgebied aan de voorkant. De omgevingsvisie is het instrument bij 
uitstek om hier handen en voeten aan te geven. In potentie legt u bij het opstellen van de omgevingsvisie de 
basis voor een cultuuromslag in denken en doen (werkwijzen). Niet zo zeer dat alles eenvoudiger wordt, of 
minder regels heeft, maar dat het gaat om andere regels, met soms meer sturing, en soms meer loslaten, al 
naar gelang de keuzes die uw gemeente maakt.  
 

3 

Verken de kansen die het omgevingsplan biedt voor uw gemeente 
Het omgevingsplan blijkt vooralsnog een relatief onontdekt instrument. Wij adviseren u de mogelijkheden die 
het omgevingsplan biedt te verkennen en meer te oefenen. Start bijvoorbeeld met één of enkele 
deelgebieden in uw gemeente. De Crisis- en herstelwet biedt al volop mogelijkheden. Naast het 
experimenteren met extra flexibiliteit in plannen kan meer en beter geoefend worden met (nieuwe) RO-
werkwijzen. Bijvoorbeeld door op locaties in de gemeenten met het omgevingsplan te werken aan 
salderingsarrangementen, intelligent gebruik van omgevingsvergunningen inclusief goede monitoring. 
 

 
4 

 

Zoek actief de samenwerking in de regio en met uw provincie rondom de Omgevingswet 
Voor gemeenten verandert er ‘technisch’ gezien het meest richting de Omgevingswet. Provincies kunnen het 
speelveld inkaderen en gemeenten helpen de potentie van de Omgevingswet (naast wet ook momentum voor 
betere werkwijze) te benutten. We adviseren u veel meer samen te werken op dit vlak en actief (regio) 
gemeenten en de provincie op te zoeken, om samen te werken aan een succesvolle implementatie van de 
Omgevingswet. 
 

 

 
 

 
Verder praten over de Omgevingswet? Bel of stuur een e-mail aan: 

 
    Bouke Timmen         b.timmen@stec.nl        
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