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Vooraf 

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

De voortgangsrapportage bevat een managementrapportage over de afgelopen periode, en gaat in 

op de volgende rubrieken: 

 

A. Algehele status 

B. Behaalde Mijlpalen binnen de planning (tijd) 

C. Geld 

D. Uren (mensen) 

E. Kwaliteit 

F. Risico’s 

 

In deze voortgangsrapportage wordt gebruik gemaakt van de stoplichtmethode. Met behulp van 

groen, oranje en rood wordt de status aangegeven van de indicatoren. Hierdoor is direct te zien waar 

aandacht vereist is.  

 

Status 

Onder controle 

Onder druk 

Actie nodig 

 

 

Inhoudsopgave 

 
1 Extern Programma Omgevingswet (ketenpartners) 

A. Advies regionale notitie Bruidsschat 
B. Advies regionale notitie Omgevingstafel (vergunningen) 
C. Advies regionale notitie Omgevingsvisie- en plan 
D. Advies/afstemming aansluiting DSO 
E. Advies OW-processen 
F. Advies regionale notitie Toezicht en Handhaving 
G. Advies regionale notitie Toepasbare regels 

2  Intern Programma Omgevingswet (OD NHN) 
A. Cultuur, gedrag en competenties 
B. Bijdrage aan omgevingsvisie en plannen 

C. Verankeren werkprocessen in organisatie 

D. Aansluiten en inregelen DSO 

3 Programma Sterker Fundament 
A. Nieuwe financieringsvorm: Adaptiefase + proefperiode & evaluatie  
B. Opnieuw inrichten dashboard 
C. PDC omzetten naar OW-producten 

4 Warme overdracht (bodemtaken van Provincie naar gemeenten) 
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1. Extern programma Omgevingswet (ketenpartners) 

Van Peter Verduin Datum rapportage: Oktober 2021 

Deadline 31-12-21   

 

Status deze rapportage 

Algehele status Mijlpalen (Tijd) Geld  Uren (mensen)  Kwaliteit 

          

 

a. Algehele status 

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. Mijlpalen (Tijd) 

 Mijlpaal Status Toelichting 

A Bruidsschat  opgeleverd 

B Omgevingstafel (vergunningen)  Vergevorderd (oplevering november) 

C Omgevingsvisie- en plan  Vergevorderd/deels opgeleverd (oplevering geheel 
december) 

D DSO  Gevorderd, maar afhankelijk van oplevering 
landelijke voorziening DSO  

E OW-processen  Urgent i.v.m. inregelen DSO  

F Toezicht en Handhaving  Vergevorderd (oplevering december) 

G Toepasbare regels  Gestart (als vervolg op bruidsschat) 

 

c. Geld 

Geen afwijkingen, voldoende budget beschikbaar tot 1-1-2022. Uitstel (voorlopige datum invoering 

1-7-2022) heeft gevolg voor in stand houden programmastructuur en is extra budget nodig voor het 

in stand houden en uitvoering programma. Loopt via begrotingswijziging. 

 

d. Uren (mensen) 

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

(landelijke) Webinars. Ook is er 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).  

 

e. Kwaliteit 

Indien er geen extra budget beschikbaar wordt gesteld, zal dit ten koste gaan van de inzet en 

kwaliteit.  

 

f. Risico’s 

Verdere uitstel en extra inzet DSO. 
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2. Intern Programma Omgevingswet OD NHN 

Van Peter Verduin/Rob Bruinink Datum rapportage: oktober 2021 

Deadline 31-12-21   

 

Status deze rapportage 

Algehele status Mijlpalen (Tijd) Geld  Uren (mensen)  Kwaliteit 

          

 

a. Algehele status 

Loopt, vraagt veel inzet van veel medewerkers. Richten met name op "klaar zijn” op basis van lijst 

minimumeisen VNG naar de implementatiedatum. 

 

b. Mijlpalen (Tijd) 

 Mijlpaal Status Toelichting 

A Cultuur, gedrag en competenties  Loopt, oefensessies worden ingepland 

B Bijdragen aan omgevingsvisie en -

plannen 

 - Pilot omgevingsadviseur (strategisch)  
- Bouwstenennotitie advisering visie en 

plan 

C Verankeren werkprocessen in 

organisatie 

 Loopt, oefenen en monitoren  

D Aansluiten en inregelen DSO  Afstemming met conversie NCS. Zijn als OD 

NHN (technisch) aangesloten op DSO en 

wordt functioneel getest. Mandaat en dvo nog 

vaststellen. Zaaktypes en processen 

inregelen. Oefenen en monitoren. 

 

c. Geld 

Geen afwijkingen, voldoende budget beschikbaar tot 1-1-2022. Uitstel (voorlopige datum invoering 

1-7-2022) heeft gevolg voor instand houden programmastructuur en is extra budget nodig voor het 

in stand houden en uitvoering programma. Loopt via begrotingswijzigig. 

 

d. Uren (mensen) 

Implementatie op gebied van inhoudelijk en procesmatig voorbereid zijn op de taakuitvoering 

Omgevingswet per 1-1-2022 loopt volgens planning, maar vraagt nog wel extra aandacht. Alle 

medewerkers in primaire proces worden hierbij betrokken en vraagt veel inzet in tijd. 

 

e. Kwaliteit 

Indien er geen extra budget beschikbaar wordt gesteld, zal dit ten koste gaan van de inzet en 

kwaliteit.  

 

f. Risico’s 

Verdere uitstel en extra inzet DSO. 
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3. Programma Sterker Fundament 

Van Heleen van Mullem Datum rapportage: September 2021 

Deadline 1-1-22   

 

Status deze rapportage 

Algehele status Mijlpalen (Tijd) Geld  Uren (mensen)  Kwaliteit 

          

 

a. Algehele status 

Zie mijlpalen. 

 

b. Mijlpalen (Tijd) 

 

 Mijlpaal Status Toelichting 

A Adaptiefase, proefperiode & 

evaluatie* 

 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. 

B Opnieuw inrichten dashboard                   De basisinrichting van het dashboard om de 

kwartaalrapportages te kunnen maken is 

gereed. Vanaf het opstellen van de 2e 

kwartaalrapportage is deze basis-inrichting 

gebruikt. Gedurende 2021 zal het dashboard 

verder worden verfijnd. Het dashboard bevindt 

zich in de fase dat het overgedragen aan de 

lijnorganisatie.  

C PDC OW-proof                                        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. In oktober is de concept 

PDC voor ambtelijke consultatie naar de 

deelnemers gestuurd.  
*Nieuwe financieringsvorm 

 

c. Geld 

Mijlpalen A / C: vooralsnog geen budget nodig voor externe inhuur. 
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d. Uren (mensen) 

Vooralsnog voldoende mensen beschikbaar.  

 

e. Kwaliteit 

Geen opmerkingen. 

 

f. Risico’s 

A. Nieuwe financieringsvorm 

• Opdrachtgevers zien nieuwe financieringsvorm als een gelegenheid tot kostenreductie. 

• Opdrachtgevers zien nieuwe financieringsvorm als een beperking van hun 

sturingsmogelijkheden. 

• Als gevolg van nieuwe regel- en wetgeving zoals de Omgevingswet zullen werkprocessen, 

producten en systemen aangepast worden. Dit geldt ook voor kengetallen als doorlooptijden 

in werkprocessen gaan wijzigen. Tevens kunnen er nieuwe herverdeeleffecten ontstaan. 

• Het werken met de PDC is ingevoerd m.i.v. 2021. Bij behorende kengetallen zijn nog niet 

getoetst aan de werkelijkheid. Dit kan invloed hebben.  

• De proefperiode valt in twee boekjaren, waardoor twee gebroken periodes ontstaan. Het 

toerekenen van producten / uren aan deze periodes kan lastig zijn.    

 

B. Opnieuw inrichten dashboard: Geen bijzonderheden. 

 

C. PDC OW proof 

• Door het uitstellen van de OW is er meer tijd beschikbaar om deze op te stellen.  

• Voor nieuwe producten zijn nog geen landelijk kengetallen ontwikkeld. Om een inschatting te 

maken voor onze organisatie zal inzicht in de werkprocessen van de nieuwe producten nodig 

zijn.  

 

4. Warme overdracht (Bodemtaken) 

Van Arjen Bosma Datum rapportage: oktober 2021 

Deadline 1-7-22   

 

Status deze rapportage 

Algehele status Mijlpalen (Tijd) Geld  Uren (mensen)  Kwaliteit 

          

 

a. Algehele status 

Het project ligt op schema. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de financiering wordt in 

november duidelijk. 
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b. Mijlpalen (Tijd) 

 Mijlpaal Status Toelichting 

A Overdracht van taken   

 

c. Geld 

Niet van toepassing. Er is (nog) geen budget beschikbaar gesteld voor de overdracht. 

 

d. Uren (mensen) 

Vooralsnog voldoende capaciteit beschikbaar voor deze opdracht. 

 

e. Kwaliteit 

Wordt bepaald aan de hand van de keuze die landelijk wordt gemaakt. 

 

f. Risico’s 

De Provincie behoudt de financiering, maar de gemeenten (eigenaren) moeten gezamenlijk 

overeenkomen welke taken de OD NHN dan moet uitvoeren. Dit kan een uitdaging worden.  


