Opdracht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen
- Voorbereiden Omgevingswet
- Voorbereiden Wet kwaliteitsborging bouwen

Vergadering Algemeen Bestuur ODRN d.d. 6 februari 2020

De provincie Gelderland
De gemeenten Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Heumen en Berg en Dal
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1. Uitwerking opdracht Algemeen Bestuur van 20 december 2019
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft in haar vergadering
van 20 december 2019 opdracht gegeven tot uitwerking van een ontwikkelagenda. Deze
ontwikkelagenda is opgesteld door SeinstraVanlaar en heeft de instemming van het Algemeen
Bestuur.
Ontwikkel-agenda ODRN 2020 en 2021
1. Gezamenlijkheid: uitgangspunten, regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid en governance
2. Verzakelijken opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en verbeteren interne bedrijfsvoering
3. Nieuwe opzet programmering op basis van risico-analyse
4. Doelmatigheid verbeteren tussen opdrachtgevers en dienst
5. Ontwikkelen naar een informatiedienst
6. Voorbereiden Omgevingswet
7. Voorbereiden Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken

Deze notitie is een uitwerking van de punten 6 en 7 van de ontwikkelagenda. Bestuurlijk
opdrachtgever van de dit uitwerkingsplan is wethouder Verheul van de gemeente Berg en Dal.
Ambtelijk opdrachtgever is de manager van dezelfde gemeente als de bestuurlijke opdrachtgever
(afspraak TACO 29 januari 2020).

2. Opdracht implementatie Omgevingswet VTH-taken
De opdrachtgevers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal,
Heumen, Wijchen, Druten en Beuningen én de provincie Gelderland) hebben tot taak om nieuwe
wetgeving te implementeren voor haar inwoners. De opdrachtgevers hebben gezamenlijk één
uitvoeringsorganisatie.
Deze opdracht heeft tot doel te zorgen dat onze uitvoeringsorganisatie zich kan voorbereiden op de
nieuwe Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Dit voor zover noodzakelijk om per
1 januari 2021 1 haar taken op het terrein van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) te
kunnen uitvoeren.

De invoeringsdatum ligt voorlopig op 1 januari 2021. Het kabinet neemt pas in juni een definitief besluit over
deze datum.
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Voor de totstandkoming van de opdracht hebben de projectleiders Omgevingswet van de
opdrachtgevers samen met de ODRN een inventarisatie gemaakt van alle werkzaamheden waarbij
we een rol zien voor de Omgevingsdienst.

3. Uitgangspunten bij de opdracht Omgevingswet VTH-taken
3.1 Wat is er minimaal nodig?
In deze opdracht gaan we uit van de minimale variant. Uitgangspunt is: wat moet er gelet op de
huidige taken van de ODRN minimaal worden gedaan om te kunnen werken met de Omgevingswet.
3.2 Overzicht is opgesteld met de kennis van nu
Het overzicht van uit te voeren actiepunten (zie bijlage 1) is opgesteld met de kennis van nu. Dat
betekent ook dat het kan zijn dat aan de hand van de uitvoering van deze actiepunten nieuwe
actiepunten naar voren komen. In de kostenraming is rekening gehouden met deze onzekerheid
maar vervolgopdrachten buiten de opgegeven kosten zijn op voorhand niet uit te sluiten.
3.3 Uitwerking van de opdracht vraagt ook capaciteit bij de opdrachtgevers
De implementatie van de Omgevingswet is met name een samenspel tussen opdrachtgevers en ODRN.
Dit betekent een afhankelijkheid over en weer. Dit komt onder meer tot uiting In de uit te zoeken
thema’s zoals die in de tabel van bijlage 1 staan.
Het is dus van belang om de thema’s die in deze tabel staan gezamenlijk op te pakken, met als doel
om in het eerste of tweede kwartaal van 2020 duidelijk te hebben welke aanpassingen van bestaande
werkprocessen en systemen noodzakelijk zijn.
Indien de aanpassingen in het eerste of tweede kwartaal van 2020 niet of onvoldoende in beeld zijn is
het voor de ODRN niet mogelijk om voor 1-1-2021 werkprocessen en systemen aan te passen en in te
regelen. Een definitieve planning op de verschillende thema’s wordt tijdens de uitvoering van het
betreffende thema gemaakt.
De aanpak van de thema’s verloopt volgens 4 stappen:
1. Uitzoeken en afstemmen;
2. Het formuleren van keuzemogelijkheden voor de opdrachtgevers;
3. Keuze maken door opdrachtgevers;
4. Implementatie (inregelen) van de keuze bij de ODRN en/of opdrachtgevers.
Opgemerkt wordt dat het niet maken van een keuze door een opdrachtgever (omdat de opdrachtgever
daar door de planning van het eigen implementatietraject nog niet aan toe is) ook een keuze is die
door de ODRN en de opdrachtgever moet worden geïmplementeerd (ingeregeld).
3.4 Gaan we regionaal gezamenlijke keuzes maken?
Voor de thema’s in de tabel (zie bijlage 1) geldt dat regionale uniforme keuzes leiden tot een meer
efficiëntie / kosten effectievere uitvoering. Indien iedere gemeente een eigen keuze maakt, is de
uitvoering duurder dan wanneer de keuzes op regionaal niveau uniform zijn. Gelet op de beschikbare
tijd tot 1 januari 2021 is er in deze opdracht voor gekozen om te werken met een fasering. In de eerste
fase tot en met december 2020 zijn alle acties en investeringen gericht op het kunnen werken met de
Omgevingswet. In de tweede fase, het jaar 2021, zal er gemonitord worden op welke onderdelen er
door meer uniform te gaan werken, een efficiëntieslag kan worden gemaakt. In de derde fase, vanaf
2022 en daarop volgende jaren, zal er gewerkt worden aan een meer efficiënte uitvoering door het
bevorderen van regionale uniforme keuzes. In 2021 zal hiervoor een plan van aanpak worden
opgesteld.
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4. De op te pakken sporen (wat doen we wel)
De opdracht is uit te splitsen in vijf sporen. In Bijlage 1 treft u een uitgebreid overzicht aan.
1.
2.
3.
4.
5.

Werkprocessen VTH en financiële effecten lange termijn
Simulaties
Doorwerking van werkprocessen
Digitalisering (DSO)
Opleiding en training

Ad 1. Werkprocessen en financiële effecten op de lange termijn
In bijlage 1 bij deze opdracht is een overzicht opgenomen van de thema’s die uitgezocht moeten
worden om invulling te kunnen geven aan de nieuwe werkprocessen. Daarnaast is in de bijlage een
eerste planning opgenomen. Deze planning wordt per thema uitgewerkt op het moment dat de
opdracht wordt verstrekt. De thema’s zijn o.a. de introductie van het begrip milieubelastende
activiteit, de veranderingen in procedures, het anders vormgeven van het vooroverleg, de rol van
participatie, de samenwerking met ketenpartners en het meer gebruik maken van de zorgplicht. 2
Naast het vormgeven van de nieuwe werkprocessen ziet dit spoor ook op het inzichtelijk maken van
de structurele financiële gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving (en dus ook van de nieuwe
werkprocessen) 3.
Opdrachtgevers en ODRN zijn van elkaar afhankelijk om na 1-1-2021 een zelfde niveau van uitvoering
te kunnen garanderen als nu. Dit vergt een goede samenwerking in de voorbereiding tussen
opdrachtgevers en ODRN. Dit blijkt ook uit de te onderzoeken thema’s zoals weergegeven in bijlage
1. Voor sommige thema’s is de ODRN de trekker en voor anderen de opdrachtgevers. In dit plan van
aanpak is deze samenwerking geborgd door het instellen van een regiegroep opdrachtgevers /
ODRN. Deze groep voert de regie op de uitvoering van de opdracht.
Ad 2. Simulaties
Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht en aanleiding is voor het bijstellen van de bestaande
werkprocessen wordt aan de hand van verschillende simulaties ‘in de praktijk’ getest. Per
opdrachtgever zal één simulatie worden uitgevoerd.
Ad 3. Doorwerking van werkprocessen
Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht moet worden verwerkt in de mandaten,
dienstverleningsovereenkomsten en het VTH beleid.
Ad 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het is noodzakelijk dat de systemen van de ODRN worden aangesloten op de landelijke voorziening
van het DSO, zodat de ODRN aanvragen en meldingen kan ontvangen. Een uitwerking van dit spoor is
opgenomen in bijlage 2 bij deze opdracht.
Ad 5. Opleiding en training
Het Gelders Stelsel (de omgevingsdiensten in Gelderland) heeft voor haar medewerkers een
opleidingsplan gemaakt. Dit opleidingsplan vormt de basis voor een aanbestedingstraject waarmee
In de tabel in de bijlage is een volledig overzicht opgenomen.
Gevolgen voor de leges, de bedrijfsvoering van de ODRN en daarmee ook de financiële gevolgen voor de
opdrachtgevers.
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een opleider wordt geselecteerd voor het inhoudelijk trainen van alle medewerkers van de Gelderse
Omgevingsdiensten in de nieuwe wet- en regelgeving. De deelname van de ODRN aan dit traject
maakt onderdeel uit van deze opdracht. Een groot deel van de voor dit spoor benodigde financiële
middelen worden gedekt door het opleidingenbudget van de ODRN.

5. Wat doen we niet? (Afbakening van de opdracht.)
De volgende thema’s zijn wel van belang maar maken geen deel uit van de opdracht voor 2020.
Thema’s die geen onderdeel zijn van de opdracht voor 2020

Vraagt de Omgevingswet om nieuwe producten of een inhoudelijke bijdrage van de ODRN?
Bijvoorbeeld:
Bijdrage aan de omgevingsvisie
Bijdrage aan programma’s
Bijdrage aan omgevingsplannen
Bijdrage aan monitoring
Bijdrage i.v.m. sectorale aspecten als bodem en geluid
Opdrachtgevers zullen in de periode 2020-2028 hun omgevingsplan opstellen. In dit omgevingsplan kunnen
keuzes worden gemaakt die een grote impact op de bedrijfsvoering van de ODRN (inhoudelijk en financieel
(personeel)) hebben. Dit punt dient meegenomen te worden bij het proces van het opstellen van een
omgevingsplan.
Het thema Anders Werken wordt in 2020 niet opgepakt.
Een deel van de bodemtaken verschuift van de provincie naar de gemeenten.
De aanvullingswet geluid zorgt voor een aantal veranderingen (o.a. introductie geluidproductieplafonds).
De regelgeving rond externe veiligheid wijzigt waardoor o.a. aandachtsgebieden in het omgevingsplan
moeten worden opgenomen.

6. Inrichting project
In het project worden de volgende rollen onderscheiden:
Rol

Wie

Ambtelijk opdrachtgever

Willeke Bodewes

Regiegroep
opdrachtgevers / ODRN

Projectleiders omgevingswet
opdrachtgevers
En projectleider ODRN
Bestuurlijk opdrachtgever,
ambtelijk opdrachtgever,
ambtelijk opdrachtnemer en
projectleider
Marjan Vaartjes

Bestuurlijk opdrachtgever

Stuurgroep

Ambtelijk opdrachtnemer

Nelson Verheul als lid van het
DB en AB van de ODRN

Verantwoordelijkheden

Bestuurlijke besluitvorming over de opdracht.
Bestuurlijk aanspreekpunt voor overige
rollen.
Bestuurlijk verantwoordelijk voor de
uitvoering.
De uitvoering van de opdracht.
Aansturen van de projectgroep en samen met
de projectgroep en de projectleider regie
voeren op de uitvoering van de opdracht.
Regie voeren op de uitvoering van de
opdracht.
Sturing van de opdracht en het voorportaal
voor het portefeuillehoudersoverleg
Omgevingswet
Aansturing van de projectleider. Zorgdragen
voor afstemming met en terugkoppeling naar
het MT van de ODRN en de ambtelijk en
bestuurlijk opdrachtgever.
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Projectleider

Dènes Jansen

De uitvoering van de opdracht (voor zover de
ODRN is aangewezen als trekker van een
thema) binnen het daarvoor gestelde budget.

7. Keuzeproces
Deze opdracht wordt per spoor en in gezamenlijkheid (ODRN - opdrachtgevers) opgepakt, waarbij de
diverse onderwerpen per thema in 4 stappen met bijbehorende planning worden uitgewerkt door
diverse werkgroepen. Per werkgroep wordt een verantwoordelijke aangewezen. De 4 stappen zijn:
1. Uitzoeken en afstemmen;
2. Formuleren keuzemogelijkheden;
3. Maken keuze door opdrachtgevers;
4. Inregelen keuze door ODRN en/of opdrachtgevers.
Na stap 2 moeten de projectleiders van de opdrachtgevers keuzes maken en is een bestuurlijk
standpunt nodig. Regionale afstemming vindt plaats via het regionaal portefeuillehoudersoverleg
Omgevingswet.

8. Financiën opdracht Omgevingswet VTH-taken
De kosten van de opdracht Omgevingswet VTH-taken zijn als volgt opgebouwd 4:
Wat

Opdracht Implementatie Omgevingswet zoals uitgewerkt in bijlage 1
Aanvullende opdracht implementatie Omgevingswet voor de
provincie

Kosten 2020
€ 711.000,€ 65.000,- 5

Kosten 2021
€ 350.000

9. Benoemen van risico’s in dit project
Risico
Geen besluit over
opdrachtverlening
aan de ODRN
Er moeten veel
thema’s worden
uitgezocht in korte
tijd versus de
beschikbare
capaciteit
De samenwerking
met de
opdrachtgevers
komt onvoldoende
van de grond

4
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Inschatting
kans

Gevolg

Beheersmaatregel

Laag

De ODRN kan niet starten met de
werkzaamheden

Midden

Er blijft te weinig tijd over om de
inhoudelijke thema’s te
verwerken in de werkprocessen

Besluitvorming agenderen en
gevolgen uitstel besluitvorming
duidelijk maken
Indien de planning niet dreigt te
worden gehaald wordt dit door
de projectleider en de ambtelijk
opdrachtnemer geagendeerd
voor het MT van de ODRN.

Hoog

Er vind geen afstemming plaats
over de uitvoering van de
opdracht zoals deze is uitgewerkt
in bijlage 1.

Indien de samenwerking niet van
de grond komt of niet voldoende
loopt, zal de projectleider dit
direct voorleggen aan de
ambtelijke en bestuurlijke
opdrachtgever.

In bijlage 1 zijn de kosten uitgesplitst over de verschillende uit te voeren taken.
Komt geheel ten laste van de provincie.
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De opdrachtgevers
zijn niet in staat om
de door de ODRN
voorgelegde keuzes
op tijd te maken

Hoog (dit
verschilt
sterk per
opdrachtgev
er)

De opdrachtgevers
maken geen
regionale uniforme
keuzes

Hoog, omdat
niet alle
opdrachtgev
ers op
hetzelfde
niveau van
uitvoering
zitten

10.

Door het ontbreken van een
keuze kan dit niet worden
verwerkt in de werkprocessen
van de ODRN. Dit heeft gevolgen
voor de efficiëntie van de
uitvoering.
De ODRN moet voor elke
gemeente afzonderlijk een
werkproces inrichten. In de
uitvoering is dit minder efficiënt
en kost de opdrachtgevers meer
geld.

Het niet maken van een keuze is
ook een keuze. De gevolgen
hiervan zullen gecommuniceerd
worden met de betreffende
opdrachtgever.
Vraagstukken waar een uniforme
regionale keuze een meerwaarde
is voorleggen aan het regionaal
portefeuillehoudersoverleg
Omgevingswet

Opdracht Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Op 1-1-2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. Deze wet heeft per
die datum gevolgen voor de uitvoering van de VTH taken.
In dit hoofdstuk geven we de aanvullende taken voor de implementatie van deze wetgeving weer.
In de tweede helft van 2019 is met de vier Gelderse Omgevingsdiensten met bouwtaken (OddV, ODR,
ODRA en ODRN) een impactanalayse uitgevoerd op de (formatieve) capaciteit van de OD’s als gevolg
van de WKB. Het blijkt dat er een deel van de werkzaamheden wegvalt, maar dat er tevens een deel
nieuwe werkzaamheden bijkomt. Netto betekent de invoering van de WKB een geringe
capaciteitafname. Fase 2 van het project omvat het formuleren van de nieuwe werkprocessen. Dit
sluit nauw aan bij het project Omgevingswet. Fase 3 is het uitvoeren van proefprojecten.
Uitgangspunten voor deze opdracht zijn:
•
•
•

Een minimale insteek, wat moet er gelet op de huidige taken van de ODRN minimaal worden
gedaan om te kunnen werken met de WKB;
De implementatie van de WKB is een samenspel tussen opdrachtgevers en ODRN enerzijds
en ODRN met de kwaliteitsborger anderzijds. Dit betekent afhankelijkheden over en weer.
Voor de thema’s in de tabel (zie bijlage 1) geldt dat regionale uniforme keuzes leiden tot een
meer efficiëntie / kosten effectievere uitvoering. Indien iedere gemeente een eigen keuze
maakt, is de uitvoering duurder dan wanneer de keuzes op regionaal niveau uniform zijn.

1. Werkprocessen en financiële effecten
In bijlage 1 bij deze opdracht is een overzicht opgenomen van de thema’s die uitgezocht moeten
worden om invulling te kunnen geven aan de nieuwe werkprocessen. De nummering sluit aan bij de
nummering die gebruikt wordt in de bijlage bij de opdracht voor de implementatie van de
Omgevingswet.
Opdrachtgevers en ODRN zijn van elkaar afhankelijk om na 1-1-2021 een zelfde niveau van uitvoering
te kunnen garanderen als nu. Dit vergt een goede samenwerking in de voorbereiding tussen
opdrachtgevers en ODRN. Voor sommige thema’s is de ODRN de trekker en voor andere zijn dat de
8

opdrachtgevers. In bijlage 1 is een beschrijving van de verschillende thema’s weergegeven. Voor de
WKB zullen deze thema’s met de overige Gelderse Omgevingsdiensten worden opgepakt. Vanwege
de samenhang met het project invoering Omgevingswet vind regelmatig afstemming tussen de
projectleiders plaats.
2. Pilotprojecten
Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht en aanleiding is voor het bijstellen van de bestaande
werkprocessen wordt aan de hand van verschillende pilotprojecten getest. Er is een landelijke
begeleidingsgroep (onder regie van VNG en BZK) voor de pilotprojecten. Per opdrachtgever wordt
gestreefd naar 10% pilotprojecten onder gevolgklasse 1.
3. Doorwerking van werkprocessen
Hetgeen onder ad 1 is uitgezocht moet verwerkt worden in de mandaten,
dienstverleningsovereenkomsten en het VTH beleid.
4. Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het is noodzakelijk dat de systemen van de ODRN worden aangesloten op de landelijke voorziening
van het DSO, zodat de ODRN aanvragen en meldingen kan ontvangen.
5. Opleiding en training
Het Gelders Stelsel (de omgevingsdiensten in Gelderland) heeft voor haar medewerkers een
opleidingsplan gemaakt. Dit opleidingsplan vormt de basis voor een aanbestedingstraject waarmee
een opleider wordt geselecteerd voor het inhoudelijk trainen van alle medewerkers van de Gelderse
Omgevingsdiensten in de nieuwe wet- en regelgeving. De deelname van de ODRN aan dit traject
maakt onderdeel uit van deze opdracht. Een groot deel van de voor dit spoor benodigde financiële
middelen worden gedekt door het opleidingenbudget van de ODRN. WKB maakt hierbij onderdeel uit
van het grote geheel en zal als onderwerp behandeld worden tijdens de opleiding.

11.

Financiën Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

De kosten van de opdracht zijn als volgt opgebouwd:
Wat
Voorbereiding Wet
kwaliteitsborging voor
het bouwen

Kosten 2020
€ 40.000,-

Kosten 2021
€ 20.000,-
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Bijlage 1 Uitwerking opdracht ODRN Implementatie Omgevingswet
2020 met eerste planning
(Zie afzonderlijke bijlage 1)

Bijlage 2 Uitwerking opdracht ODRN Wet kwaliteitsborging
(Zie afzonderlijke bijlage 2)
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Aansluiting DSO, digitaal Publiceren vergunningen
Publiceren van Vergunningen alle bevoegdgezagen
Aansluit op samenwerkingvoorziening
Samenwerkingsruimte functionaliteit verkennen en impact bepalen
Functioneel ontwerp en technisch ontwerp maken
Overleg met huidige gebruikers adviesmodule over uitfasering / overgan
Bouwen / intregeren SWV in WRS via ESB
Testen van de voorziening
Aanpassen procesbeschrijvingen en werkinstructie + opleiden
Testresultaten cyclisch verwerken, acceptatietest, productiegang
Ontwikkeling van de VTH markt vs WRS; nieuw VTH pakket?
Aanpassing in de processen (vergunningen / meldingen)
Aanpassen 2.1 Vooroverleg
Aanpassen 2.2 Melding behandelen
Aanpassen 2.3.1 Vergunning WABO
Aanpassen 2.3.2 Besluiten overige wetgeving
Aanpassen 2.3.3 Intrekken vergunning
Aanpassen 5.1 Specialistische adviezen
Aanpassen Overige processen
Datakwaliteit op orde voor OW

x

x
x
x

x
x
x
x
#######

x
x

0%
0%
0%

x
x

€ 800

I-management,
advies,
projectleiding

Functioneel
Beheer WRS

€ 1.600

€ 1.600

€ 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 2.400

€ 1.600

€ 6.400

€ 800

€ 800

€ 5.600

€ 1.600

€ 1.600

€ 3.200

€ 1.600

€ 1.600

€ 1.600

€ 1.600

x

€ 1.600

x

€ 1.600

€ 1.600

!

!
x
x

0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%

.
.

0%
0%
11%
0%
0%

.

x
x

x

x

x

x
x

x
x

€ 5.000

.

.

.

x

x

x

x

x

x

x

€ 1.600

€ 3.200

€ 5.000

€ 15.000

€ 1.600

€ 3.000

€ 800
€ 3.200

€ 800

€ 5.000
€ 3.200

€ 1.600

€ 1.600
€ 30.000

€ 20.000

x
x
x
x

€ 21.400

€ 27.600
€ 133.200

€ 1.600

x
x

€ 15.000

!

€ 6.000

x

€ 1.600

Ja a r 2021
€ 3.000

€ 3.200

x
x

€ 6.400
€ 26.400

€ 5.000

x

TOTAAL
€ 37.200

x

*
x

ESB team IRVN

Procesanalist

BeeOne

ODRN intern

!

H!-2022

*

H2-2021

*

H1-2021

x

Q4-2020

x

Q3-2020

Q2-2020

30%
100%
20%

Q1-2020

Aansluiten DSO, digitaal Bekendmakingen
Implementeren Digikoppeling KOOP
Bekendmakingen via KOOP uitbreiden andere /alle BG

Q4-2019

25%
100%
100%
50%
30%
0%
0%
0%
0%

Q3-2019

Aansluiten DSO, Verzoeken ontvangen
Huidige koppeling in beeld
Verander Senario's uitwerken
Senario keuze maken
Aansluiting Digikoppleing realiseren
Trigger bericht verzoek verwerken
Toevoegen aanvullingen/wijziging zaak' bericht verwerken
Ophalen XLM realiseren
Technisch Aanpassen XML vertaler WRS
FUnctioneel Aanpassen XML vertaler WRS
Testomgeving toepasbare regels inrichten
Aanpassen ophalen documenten service
Test aansluiting
Aanpassen procesbeschrijving en werkinstructies
Testresultaten cyclisch verwerken, acceptatietest, productiegang

Q2-2019

Status

Bijlage 3 Uitwerking opgave en kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet

€ 3.200
€ 16.000
€ 1.600

€ 3.200
€ 5.000

€ 1.600

€ 5.000
€ 3.000

€ 2.400

€ 9.000

€ 3.200

€ 13.600

€ 5.000

€ 12.600

€ 1.600

€ 51.600

€ 1.600

€ 4.800

€ 800 Ja a r 2021
€ 3.000

!

Valt niet in budget DSO

€ 115.063
€ 2.520

€ 900

€ 4.500

€ 225

€ 1.050

€ 668

€ 9.863

1,5

€ 5.040

€ 1.800

€ 9.000

€ 450

€ 2.100

€ 1.335

€ 19.725

3

€ 10.080

€ 3.600

€ 18.000

€ 900

€ 4.200

€ 2.670

€ 39.450

0,5

€ 1.680

€ 600

€ 3.000

€ 150

€ 700

€ 445

€ 6.575

0,5

€ 1.680

€ 600

€ 3.000

€ 150

€ 700

€ 445

0,5

€ 1.680

€ 600

€ 3.000

€ 150

€ 700

€ 445

€ 6.575

2

€ 6.720

€ 2.400

€ 12.000

€ 600

€ 2.800

€ 1.780

€ 26.300

€ 28.800

€ 3.200

€ 1.600

€ 12.800

€ 46.400

Loopt grotendeel via I

€ 14.400

Betreft het volgen van

0,75

72%
0%
DSO uitbouw '20 - volgen ontwikkelingen
0%
0%
Afwijkvergunning in DSO
Samenwerkingvoorziening uitbreiden
0%
Vergunning / meldingen als een omgevingsdocument, zichtbaar via DSO
0%
Informatieproducten: Objecten/ inrichtingen
20%
Doorontwikkleing Loket
0%
Ondersteuning van zienswijze en bezwaar
0%
DSO uitbouw '21 - implementatie ontwikkelingen
0%
Inschatting ICT als totaal van bovenstaande, zonder proces (25% van ICT-o 0%
ICT-kosten '20 300K - 115K processen x 25%
€ 46.250
0%
Sub-totaal 2020
0%
Inschatting besparing kosten a.g.v. lopende projecten/ontwikkelingen (10%)
Sub-totaal 2021
0%
Inschatting besparing kosten a.g.v. lopende projecten/ontwikkelingen (10%)
0%

.

.

.

.

.

.

!

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
x
.

x
x
x
x
x
x

.
.

x
x

.

.

.

.

.
.

x
x
x
x
x
x
x

€ 6.575

€ 800

€ 1.600

€ 2.400

€ 800

€ 1.600

€ 2.400

€ 800

€ 1.600

€ 2.400

€ 1.600

€ 3.200

€ 4.800

€ 800

€ 1.600

€ 2.400

€ 12.313

€ 5.846

€ 7.891

€ 9.605

€ 3.452

€ 7.143

€ 85.800

€ 45.900

€ 58.900

€ 65.625

€ 21.050

€ 53.788

€ 8.580

€ 4.590

€ 5.890

€ 6.563

€ 2.105

€ 5.379

€ 32.913

€ 10.846

€ 17.691

€ 27.605

€ 12.452

€ 13.943

€ 3.291

€ 1.085

€ 1.769

€ 2.761

€ 1.245

€ 1.394

€ 46.250

TOTAAL
€ 331.063
€ 297.956
€ 33.106
€ 115.450
€ 103.905
€ 11.545
TOTAAL € 401.861
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