
STRUCTUREEL 
EFFECTENMODEL OMGEVINGSWET 

De invoering van de Omgevingswet leidt tot keuzes die effect hebben op de lange termijn. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde het Structureel Effectenmodel Omgevingswet om gemeenten 
inzicht te geven in de gevolgen van keuzes. 

"De methode bracht ons het besef dat er niet zoiets is als rechtlijnige keuzes, dat het één 
gevolgen heeft voor het ander. Dat alles een prijs heeft. Dat je de effecten van je keuzes 
systematisch en gestructureerd in kaart moet brengen. Een gouden manier van werken. 

Gebruik het ook, het werkt als een tierelier!"

Komen deze vragen u bekend voor?
- Wat zijn keuzemogelijkheden die wij onder de Omgevingswet hebben? 
- Hoe beïnvloed een keuze de kwaliteit van dienstverlening en kwaliteit van de uitvoering?
- Wat zijn de gevolgen voor de capaciteit en kosten?
- Wat is de maatschappelijk impact? 
- Hoe kunnen wij volgen of we de beoogde effecten daadwerkelijk bereiken? 
- Hoe kan ik scenario’s met elkaar vergelijken? 

Het model brengt de keuzes en gevolgen in onderlinge samenhang in beeld.

Wat is het?
Door het Structureel Effectenmodel Omgevingswet wordt inzichtelijk wat de kwantitatieve en kwalitatieve 
aspecten van de keuzes zijn, zowel intern als maatschappelijk: 

- Geest van de wet
- Capaciteitsinzet
- Kosten voor de initiatiefnemer
- Impact dienstverlening en kwaliteit
- Effect op de meerjarenbegroting

Het Structureel Effectenmodel Omgevingswet bestaat uit een pragmatische beredeneer methode én een 
rekentool. In twee of drie werksessies ervaart u om de effecten van keuzes te onderkennen, te herleiden en
te berekenen. De rekentool wordt overgedragen en stelt u als gemeente in staat om met eigen gegevens 

steeds opnieuw keuzes door te rekenen.

Hoe werkt het?

2. Beredeneren1. Begrijpen 3. Berekenen

Strategie, ambitie en visie
Overzicht van keuzes

Gezamenlijk en gedragen

Keuze- en effectenschema
Begrip van het model

Kunnen toepassen model

Model vullen met kerngegevens
Effecten berekenen

Overdracht van de rekentool
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Ik ben geïnteresseerd en wil meer informatie
De VNG heeft adviescombinatie Adlasz, Arena Consulting en Agilesource aangemerkt als specifieke diensten-
leverancier voor het Structureel Effectenmodel Omgevingswet. Wilt u meer informatie, neem contact op met 
een van deze personen:

Roel van de Bersselaar, 06 23379270 of roel.vandenbersselaar@adlasz.nl
Marc van den Heuvel, 06-52002510 of heuvel@arenaconsulting.nl
Alexander Hermanns, 06 53718252 of alexander.hermanns@agilesource.nl (co-ontwikkelaar model)

Gratis webinar
Voor meer informatie kunt u deelnemen aan een gratis webinar waarin u een preview krijgt.
Interesse? Neem contact met ons op.

ARENA
Consulting

BENUT DE KRACHT VAN SAMEN

Voor wie is het interessant?
Ambtelijk:

- Financiën, Planning & Control
- Programmateam Omgevingswet
- Ruimtelijke Ordening, Planologie
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Bestuurlijk: 
- College
- Gemeenteraad 
- Raadswerkgroep

Wat zijn de kosten en baten?
Het resultaat is een overzichtelijk ‘dashboard’ met effecten op capaciteit, kosten, dienstverlening, 
kwaliteit en gevolgen voor initiatiefnemers. De begeleiding kent een vaste prijs voor twee vormen:

Standaard Compleet
Intake & 

Voorbereiding
Werksessie 1 
Begrijpen
1 dagdeel

Werksessie 2 
Beredeneren

1 dagdeel

Werksessie 3 
Berekenen

1 dagdeel

Overdracht 
rekentool

Investering € 2.500 € 2.900
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De VNG heeft fysieke- en digitale werkvormen ontwikkeld. Wij ondersteunen u ter plaatse of op afstand.

Wie gingen u voor?
De VNG ontwikkelde de werksessies ‘Begrijpen, Beredeneren en Berekenen’ en de rekentool met behulp van
een tiental gemeenten. Inmiddels hebben vijftien gemeenten het Structureel Effectenmodel Omgevingswet
naar tevredenheid toegepast.


