AB-BESLUIT
Aan
Datum vergadering
Auteur
Onderwerp
Agendapunt
Bijlage(n)
Portefeuille

:
:
:
:
:
:
:

Algemeen Bestuur OD NHN
08-12-2021
Peter Verduin
Omgevingswet in Begroting 2022 – gevolgen uitstel
Nummer
Analyse Impact Omgevingswet – ODNL Seinstra
Omgevingswet (portefeuille A. Jongenelen)

Aanleiding
Eind mei werd duidelijk dat de Omgevingswet – wederom – is uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2022
(onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de Kamer). Dit uitstel heeft gevolgen voor de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, waaronder ook financiële. Het betreft zowel incidentele als
structurele gevolgen.
Inhoudelijk advies van DB aan AB
De periode van een half jaar uitstel wordt met name benut voor het oefenen, zoals ook landelijk
wordt geadviseerd. Om te zorgen dat medewerkers zich de nieuwe regelgeving goed eigen maken,
gaan we aan de slag met casuïstiek. Eerst via papier, waarna het werken via het DSO intern en
met onze opdrachtgevers en ketenpartners de volgende stap is naar de beoogde datum van
uitvoering 1 juli 2022.
De invoering van de wet betekent een majeure verandering voor de taakuitvoering. We hebben ons
hierop in de voorafgaande jaren in samenwerking met onze opdrachtgevers en ketenpartners zo
goed mogelijk voorbereid. Ondanks gedegen voorbereidingen is de exacte impact van de invoering,
ook financieel, nog onvoldoende duidelijk. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige ramingen
(informatie vanuit OD.NL) tonen een kostenverhogend effect van circa 10% voor de te leveren
diensten milieu in het kader van de Omgevingswet.
Maar ook na inwerkingtreding vraagt de Omgevingswet nog aandacht. We monitoren hoe de
uitvoering verloopt en of onze werkwijze en de afspraken die we met opdrachtgevers of
ketenpartners hebben gemaakt nog bijstelling behoeven. Verder is van belang dat de
transitieperiode in de regelgeving nog doorloopt tot en met 2029, omdat de gemeenten dan hun
omgevingsplan volledig moeten hebben vastgesteld.
Het gaat hierbij zowel om incidentele gevolgen door het uitstel en de structurele gevolgen i.v.m. de
wijziging taakuitvoering (zie onderstaande tabel).
Incidentele gevolgen
Structurele gevolgen
• Langere instandhouding
• Grotere diversiteit per casus
programmaorganisatie
(omgevingsplan is leidend, ook buiten
inrichting)
• Langere voorbereidingstijd
(oefenperiode)
• Grotere diversiteit per deelnemer
(verschillende beleidsruimte/participatie
• Periode met Nieuw Centraal Systeem
gemeenten)
Omgevingswet-proof én oude wetgeving
• Ruimere dienstverlening (intensiever
• Gebroken boekjaar
vooroverleg)
• Langer druk op UP (ureninzet)
• Meer toezicht (door meer meldingen)
• Nieuwe diensten
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Door de incidentele gevolgen in beeld te hebben, kan een inschatting worden gemaakt over de
kosten die met name liggen bij het langer in stand houden van de programmastructuur ter
ondersteuning van met name interne projecten waaronder verlenging pilot omgevingsadviseurs én
de implementatie programma zijnde de oefenfase.
De totale extra incidentele kosten betreffen: € 105.000,- i.v.m. inhuur interne projectleider en ondersteuning
(respectievelijk € 69.000,- en € 36.000,-) voor de periode van 6 maanden.
Daarnaast zullen de structurele gevolgen en de exacte kosten hieromtrent verder in beeld moeten
worden gebracht. Vanzelfsprekend zal daarbij de verdere input vanuit OD.NL, maar ook de verdere
uitwerking met de opdrachtgevers op basis van de uitvoeringsprogramma’s/PDC onderdeel zijn van
de te berekenen kosten.

Alternatieven
geen
Gevolgen
Het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2022 geeft gevolgen, waaronder incidentele- en
structurele financiële gevolgen. Dit Besluit betreft het opvangen van de incidentele financiële
gevolgen als gevolg van het uitstel.
Financiële gevolgen
De incidentele gevolgen van het uitstel ingangsdatum Omgevingswet per 1 juli betreft € 105.000,-.
De structurele gevolgen zullen zichtbaar worden middels inschattingen van ODNL en de
uitvoeringsprogramma’s/ PDC.
Juridische gevolgen
Personele gevolgen
De incidentele kosten betreffen de personele kosten.
Communicatieve gevolgen
Overige gevolgen
Risico’s
Het afbreukrisico betreft een breuk in het implementatieproces van de Omgevingswet.
Vervolgprocedure
1. De vervolgprocedure betreft een voortgang van de huidige status quo in het
implementatieproces van de Omgevingswet.
Bijlagen (ter informatie, niet voor besluitvorming)
1. Analyse impact Omgevingswet – ODNL Seinstra. Deze analyse betreft een indicatie van de
te verwachten stijging in de structurele uitvoeringskosten
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Voorgesteld Besluit van het DB aan het AB op 15-09-2021
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:
1. Akkoord te gaan met de financiële consequentie en deze te verwerken in 1ste
begrotingswijziging 2022 in verband met het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2022;

Besluit AB op 8-12-2021
Conform voorstel.
Ondertekening
De voorzitter,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

Q.M. Foppe
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