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De Omgevingswet en Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen komen eraan

Weet u wat de kosten
voor uw gemeente zijn?

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging (Wkb) brengt veel
onzekerheden met zich mee. Vooral op financieel vlak. Veel gemeenten hebben op dit
moment nauwelijks inzicht in de financiële gevolgen. Toch is het mogelijk om de kosten
en baten voor uw gemeente in beeld te brengen. Een goed inzicht in de toekomstige
financiële situatie is belangrijk, want het kan u helpen om de juiste keuzes te maken en
te bepalen waarop u gaat sturen. De experts van Ecorys en Senze helpen u hier graag bij.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij brengen alle beleids- en
proceswijzigingen en
bijkomende kosten en baten
van de Ow en Wkb in kaart;

Wij helpen u met het maken
van de juiste keuzes en doen
concrete aanbevelingen;

Onze studie is inzetbaar om te
monitoren: de komende jaren
kunt u de ingezette richting op
basis van deze gegevens toetsen en bijsturen.
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Onze methode
Schematische weergave van de
gebruikte methodiek
Samen met u brengen we de
ﬁnanciële, organisatorische en
beleidseﬀecten van de
stelselherziening in kaart.
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Effecten
De ﬁnanciële eﬀecten drukken we uit in de directe, indirecte, eenmalige en structurele eﬀecten die
met de invoering van de Ow en Wkb ontstaan.

Effecten-sessies
Interviews

Eenmalig

Desk research

Kwalitatief

Kwantitatief

Effecten
in tijd
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Financieringseffecten

Systemen
Processen
Mens en organisatie
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Financieringseffecten

Ecorys en Senze
Kiest u voor Ecorys en Senze, dan
kiest u voor een gouden
combinatie. U krijgt de ﬁnanciële
en methodologische ervaring van
Ecorys gecombineerd met
inhoudelijke en praktijkkennis van
Senze. Wij hebben in deze
samenstelling al meerdere
gemeentes naar tevredenheid
geholpen met hun vraagstukken
over de Ow en Wkb.

ecorys.com

senze.nl

Structureel

Toerekenbaarsheidsfactor VTH/OW&Wkb
VTH effect

Spectrum
Vervolgens heeft u verschillende opties om
(interne) processen en activiteiten in te richten.
U heeft de mogelijkheid om aan verschillende
knoppen te draaien. Met deze draaiknoppen
bepaalt u welke activiteiten u blijft uitvoeren.
Tegenover het afschalen van activiteiten, staan
ook minder inkomsten uit leges en vice versa.
Het is van belang om zowel een ﬁnanciële als
beleidsafweging te maken: wat staat in uw
gemeente centraal? Financieel optimaliseren of
juist vergaande dienstverlening?
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michel.hek@ecorys.com

Michel Hek is director bij Ecorys en
als sectorleider verantwoordelijk
voor het team Regio’s en Steden. Hij
is een expert op het gebied van
complexe (ruimtelijke) opgaven met
veel verschillende stakeholders en
advisering op het snijvlak van
marktvraag en ﬁnanciële
haalbaarheid.

jroodnat@senze.nl

Josien Roodnat is senior adviseur,
programmaregisseur ﬁnanciën en
procesmanager kwaliteit bij Senze.
Ze houdt zich bezig met vraagstukken op onder andere het
gebied van de fysieke leefomgeving,
zoals scenario- en impactanalyses
nieuwe wet- en regelgeving,
risicoanalyses en capaciteits- en
legesonderzoek. Onderzoek,
strategie en beleidsvorming vormen
de rode draad in haar werkervaring.

