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Vooraf 

Voor u ligt de voortgangsrapportage van de lopende strategische projecten en opdrachten. 

Deze rapportage gaat in op de rubrieken aangaande overall, planning, budget en middelen per 

project of opdracht. 

 

De voortgangsrapportage bevat tevens een managementsamenvatting over de afgelopen periode 

(zie rubriek ‘Overall’) en een prognose (zie rubriek ‘Vooruitblik’) over de resterende periode van 

een project/opdracht. 

 

De ☺ geclassificeerde rubrieken lichten we in deze rapportage niet verder inhoudelijk toe, tenzij 

daar een bijzondere reden voor is.  

De  krijgen altijd een korte en bondige toelichting. 

De  zijn voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording.  

 

Waar nodig licht de desbetreffende projectleider of uitvoerder de specifieke situatie mondeling aan 

u toe.  

 

 

Verklaring symbolen 

☺ = Voor op of volgens plan, geen maatregelen nodig 

 = (Mogelijk) afwijkend van plan, beperkte maatregelen nodig 

 = Sterk afwijkend van plan, direct maatregelen nodig 

 

 

 

Inhoud 
1 Extern Programma Omgevingswet (ketenpartners) 

2  Intern Programma Omgevingswet (OD NHN) 

a. Samenwerken in de keten 
b. Bijdrage aan omgevingsvisie en plannen 

3 Programma Sterker Fundament 

a. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie  
b. Opnieuw inrichten dashboard 

c. PDC omzetten naar OW-producten 
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1. Extern programma Omgevingswet (ketenpartners) 

Van Peter Verduin Datum rapportage: 14-09-21 

Aan: DB DB-overleg: 13-10-21 

Deadline 31-12-21   

 

Totaalbeeld project/opdracht 

  

 

Overall 

☺ 

Planning 

☺ 

Budget 

☺ 

HR/Middelen 

☺ 
 

a. Overall 

De voortgang is afhankelijk van de cohesie met en besluitvorming van de bevoegde gezagen 

(gemeenten en provincie) en tijdige aansluiting DSO (landelijke voorziening). Door middel van 

werkgroepen wordt samen met de gemeenten/provincie en overige ketenpartners invulling 

gegeven aan werkafspraken en -processen die gelden vanaf invoering Omgevingswet. 

 

b. Planning 

Datum invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-7-2022. Dit heeft te maken met 

functionaliteiten landelijke voorziening Digitaal Stelsel (DSO). In oktober/november vindt een 

inhoudelijke discussie in de Tweede Kamer plaats met daaropvolgend KB invoeringsbesluit 

Omgevingswet. Ondanks uitstel wordt uitgegaan - afgestemd met deelnemers- van de huidige 

planning om per 1-1-2022 gereed te zijn. Prioriteit is gesteld op uitvoering VTH, advisering milieu 

kerninstrumenten Omgevingswet en de benodigde aansluiting en werking DSO. Met gedegen 

samenwerking met de opdrachtgevers en ketenpartners en voldoende capaciteit is deze datum 

haalbaar. 

 

c. Budget 

Er zijn geen afwijkingen, er is voldoende budget beschikbaar. Uitstel zal wel mogelijk gevolg 

krijgen en extra budget vragen voor het in stand houden - en de uitvoering van het programma. 

 

d. HR/Middelen 

Medewerkers hebben een basiscursus gevolgd. Op dit moment zijn er voor medewerkers online 

(landelijke) Webinars. Ook is er een digitale leergang met inhoudscursus in combinatie met 

casussen en worden digitale verdiepingscursussen doorlopen (bodem, geluid, etc.). Voor de 

integrale afweging milieuaspecten met onze opdrachtgevers zijn tijdelijk 2 omgevingsadviseurs - 

voor visie en plan- aangesteld en 4 medewerkers beschikbaar voor de casusafhandeling -

omgevingstafel. Implementatie op het gebied van inhoudelijk - en procesmatig voorbereid zijn op 

de taakuitvoering Omgevingswet per 1-1-2022 loopt volgens planning, maar vraagt nog wel extra 

aandacht. 
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e. Prognose Planning 

Wij houden ons vast aan de planning zgn. ‘minimale lijst’ VNG, 

mits voldoende capaciteit en levering DSO. 

 

 

f. Prognose Financieel 

Voor de uitvoering van taken vanaf 1-1-2022 wordt door de deelnemers aangegeven om dit binnen 

de huidige budgetten te doen. De OD verwacht incidentele capaciteit nodig te hebben om de 

langere ‘oefen’-periode van een half jaar te bekostigen. Nog niet duidelijk is wat mogelijk op 

termijn, incidenteel/ structureel, nodig is.   

 

2. Intern Programma Omgevingswet OD NHN 

Van Peter Verduin / Rob Bruinink Datum rapportage: 14-09-21 

Aan: DB DB-overleg: 13-10-21 

Deadline 31-12-21   

 

Totaalbeeld project/opdracht 

  

 

Overall Planning Budget HR/Middelen 

1. Samenwerken in de keten                              ☺ ☺ 

2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen     ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

a. Overall 

1. Samenwerken in de keten: In aanvulling op eerdere trainingen is op 1 september 2020 gestart 

met een digitale leeromgeving. Door een groot aantal medewerkers wordt hier mee gewerkt. 

Daarnaast nemen we deel aan regionale werkgroepen en zijn de omgevingsadviseurs en ROM-

adviseurs eerste aanspeekpunten voor de kerninstrumenten Omgevingswet. 

 

2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen: Regionale werkgroep gestart in januari 2021. 

 

b. Mijlpalen 

Omgevingsadviseur 

Er zijn twee Omgevingsadviseurs aangesteld die advies zullen leveren m.b.t. de strategische OW-

kerninstrumenten. Gestart is met intervisie en kennisvermeerdering om de per 1-1-2022 gewenste 

integraliteit te borgen. 

 

DSO 

De OD is (technisch) aangesloten op DSO. Functionaliteit en werking met opdrachtgevers is ten 

dele getoetst. Uitrol vindt verder plaats met overige deelnemers, maar zijn mede afhankelijk van 

de status landelijke voorziening DSO. Processen moeten verder worden ingericht met daarin 

verwerkt de regionale afspraken en concreet gemaakt. 
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c. Planning 

1. Impactanalyses per milieuthema zijn opgesteld. De 

vertaling hiervan naar taakveld, team en organisatie staat in de planning (competenties, 

fte, etc.). In Q4 zal aan het MT een integraal document worden opgeleverd. 

2. Bijdragen aan omgevingsvisie en -plannen: Plan van aanpak vastgesteld en op basis hiervan 

vindt uitwerking plaats. 

3. Alle inrichtingen (16.000 in NHN) krijgen in het nieuwe zaaksysteem een conversie naar 

milieubelastende activiteiten. Planning is om dit in Q4 af te ronden.  

4. Medewerkers worden begeleid in de cultuurverandering van het werken volgens de 

Omgevingswet – ‘integraal, ja mits, meedenkend aan initiatief’- loopt en blijft doorlopen ook 

na de invoering.  

5. Het inrichten van DSO en het toetsen op functionaliteit en ingerichte processen loopt. Dit 

wordt afgestemd met het project NCS (nieuw centraal systeem). 

 

3. Programma Sterker Fundament 

Van Heleen v. Mullem Datum rapportage: 14-09-21 

Aan: DB DB-overleg: 13-10-21 

Deadline: 01-01-22   

 

Totaalbeeld project/opdracht 

  

Overall Planning Budget HR/Middelen 

1. Adaptiefase, proefperiode & evaluatie * ☺ ☺ ☺ ☺ 

2. Opnieuw inrichten dashboard                   ☺ ☺ 

3. PDC OW-proof                                        ☺ ☺ 
*Nieuwe financieringsvorm 

 

a. Overall 

Het AB van 4 december 2019 heeft ingestemd met het programmaplan ESF en het projectplan 

nieuwe financieringsvorm. Het programma loopt conform planning. De VTH strategie 2021-2023 is 

door het AB van 1 juli 2020 voorlopig vastgesteld en 17 september 2020 naar alle deelnemers 

gezonden voor vaststelling in raden en staten. De PDC is in het AB van 9 december 2020 

vastgesteld. 

 

1. Adaptiefase, proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): De proefperiode is ingegaan 

op 1 juli 2021 en zal een jaar duren. Daaraan voorafgaand heeft de adaptiefase plaatsgevonden, 

waarbij ter voorbereiding in de periode van een half jaar systemen zijn ingericht. De gebruikte uren 

en aantallen bij de nieuwe financieringsvorm zijn gelijk aan de uren en aantallen bij de 

lumpsumfinanciering. 

 

2. Opnieuw inrichten dashboard: De basisinrichting van het dashboard om de kwartaalrapportages 

te kunnen maken is gereed. Voor het opstellen van de 2e kwartaalrapportage is deze basis-

inrichting gebruikt. Gedurende 2021 zal het dashboard verder worden verfijnd. 
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3. PDC OW-proof maken: De PDC 2022 (onder de 

omgevingswet) is opgesteld en in concept klaar. De producten zijn beschreven en ook de sub-

producten zijn bepaald. De kengetallen voor de nieuwe/ aangepaste producten zijn nog niet 

bepaald. Voor nieuwe producten zijn nog geen (landelijke) kengetallen bekend. Ook 

onduidelijkheden in de Omgevingswet hebben nog invloed. Het eerste concept is naar de 

deelnemers gestuurd.  

 

b. Planning 

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Conform planning. De 

proefperiode voor het onderzoek naar een andere financieringsvorm is volgens het projectplan op 1 

juli 2021 van start gegaan. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht. 

 

2. Opnieuw inrichten dashboard: Loopt iets achter op de planning. De basisinrichting van het 

dashboard zal verder worden verfijnd. 

 

3. PDC OW-proof maken: Loopt iets achter op planning. Het concept zal met de deelnemers 

worden besproken. Uiteindelijk zal de PDC door het AB worden vastgesteld. 

 

c. Budget 

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Binnen budget. 

2. Opnieuw inrichten dashboard: Binnen budget. 

3. PDC OW-proof maken: Binnen budget. 

 

d. HR/Middelen 

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Zal met de huidige 

capaciteit uitgevoerd worden. 

2. Opnieuw inrichten dashboard: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden. 

3. PDC OW-proof maken: Zal met de huidige capaciteit uitgevoerd worden. 

 

e. Prognose Planning 

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): De proefperiode voor het 

onderzoek naar een andere financieringsvorm is volgens het projectplan op 1 juli 2021 van start 

gegaan. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht. 

 

2. Opnieuw inrichten dashboard: Gedurende 2021 zal het dashboard verder worden verfijnd. 

 

3. PDC OW-proof maken: Voordat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt zal de PDC 

door het AB worden vastgesteld. 

 

f. Prognose Financieel 

1. Adaptiefase + proefperiode & evaluatie (nieuwe financieringsvorm): Binnen budget. 

2. Opnieuw inrichten dashboard: Binnen budget. 

3. PDC OW-proof maken: Binnen budget. 

 

 


