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Aanleiding 

In opdracht van ODNL heeft Cebeon in het voorjaar 2022 de financiële effecten van de 
Omgevingswet (Ow) op de omgevingsdiensten (OD’s) onderzocht. Het rapport (bijlage 1) is op 4 

juli 2022 aangeboden aan de directeuren van de OD’s met in de aanbiedingsbrief (bijlage 2) onder 
meer de aanbeveling om de uitkomsten te delen met de besturen en de deelnemers van de OD’s. 

 

Doel van de memo 

Het bestuur van de OD NHN kennis te laten nemen van het rapport Cebeon, eindrapport Financiële 
effecten Omgevingswet voor Omgevingsdiensten.  
 

Achtergrondinformatie 

Het onderzoek concludeert dat in de eerdere landelijke onderzoeken over de kosten die verband 

houden met de Omgevingswet de OD’s onvoldoende zijn meegenomen. Zo blijken de totale 
transitiekosten bij de OD’s minstens €99 à €143 mln. te zijn en niet €8 mln. De structurele 
effecten zijn (voor het eerst) kwalitatief geanalyseerd op het niveau van het takenpakket van de 
omgevingsdiensten.  
 
Een hoofdgedachte van de Ow is dat door deregulering veel voorkomende, simpeler zaken 

goedkoper zullen worden, zeker als het DSO de afhandeling ervan stroomlijnt. Maar het opsplitsen 
van procedures, het gevraagde maatwerk en het vervangen van centrale - door decentrale regels 
en open normen maken de minder vaak voorkomende, complexere zaken juist duurder. En die 
laatste zitten veelal in het takenpakket van de omgevingsdiensten.  
 
Cebeon kon niet komen tot een kwantitatieve totaalraming van de effecten, omdat nog teveel 
onduidelijk is over de kosten van de nieuwe taken en over het beleid van hun opdrachtgevers bij 

het vormgeven en beleggen ervan. De Cebeon-analyses van de financiële effecten van de Ow op 
de OD’s kunnen ook de OD NHN en zijn opdrachtgevers ondersteunen in de gesprekken over de 
financiering onder de Ow. Conform de aanbeveling van ODNL vragen wij u kennis te nemen van dit 
landelijke onderzoek. 

 

Gevraagd 

1. Kennis te nemen van het Cebeon-rapport Financiële effecten Omgevingswet voor 
Omgevingsdiensten; 
 

Bijlage(n) 

- Cebeon ‘Eindrapport Financiële effecten van de Omgevingswet voor omgevingsdiensten’; 
- Aanbiedingsbrief Omgevingsdienst NL. 

 


