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Stand van zaken visitatie-systeem ODNL 



ODNL inzet visitatiesysteem  
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• Reactie Omgevingsdienst NL dd. 24-9-2021 op rapport 

Omgevingsdiensten in beeld: 

 

“Omgevingsdienst NL is zeer bereid om het instrument 

van visitatie – samen met onze partners - verder te 

ontwikkelen en de toepassing daarvan in samenhang met 

de CT en POKB te faciliteren en regisseren.” 

 



Kamerbrief 10-6-2022 Staatssecretaris IenW 
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• 1 onderdeel van aanbeveling 9 van commissie van 

Aartsen niet overgenomen:  

• Inrichten rijkstoezicht op OD’s  

 

• Voldoende maatregelen via:  

- Stevigere invulling van het horizontaal toezicht door 

gemeenten en provincies; 

- Signalerende en thematische onderzoeken door 

rijksinspectie ILT; 

- Visitatie door de omgevingsdiensten. 

 

 

 



Planning inrichten systeem visitaties ODNl 
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• Vaststellen programma – Q2/3 2022 

• Pilots bij 4 omgevingsdiensten - Q4 2022/Q1 2023 

• Uitvoeren visitaties bij alle omgevingsdiensten - vanaf Q1 

2023, afronding in 2024 

 

 

• Staatssecretaris IenW zal in Q1 van 2023 bezien of 

visitaties wettelijke borging behoeven 

 

 



Planning Staatsecretaris IenW 
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 In de tweede helft 2022 starten de eerste pilots. 

 In 2023 en 2024 worden alle omgevingsdiensten 

gevisiteerd. Begin 2025 verwacht ik hiervan de 

eindrapportage.  

 Daarna worden alle omgevingsdiensten vierjaarlijks 

gevisiteerd. Daarnaast wil ik de visitaties binnen de 

looptijd van het interbestuurlijk programma versterking 

VTH-stelsel als een wettelijke verplichting voor de 

omgevingsdiensten opnemen.  



Opzet visitaties ODNl (1) 
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• Opzet bepaald met ILT, IPO, VNG, Rijk en ODNl 

Vaststellen programma – Q2/3 2022 

• Doel: beoordelen van het functioneren van de OD als 

totaal 

• Geen audit van het kwaliteitssysteem 

• Beoordeling aan de hand van punten/vragen 

• Nog te bepalen: Wil ODNl normeren/uniformiteit? 



Opzet visitaties ODNl (2) 
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• Opzet: 

• Vaste punten, bijvoorbeeld toets aan de kwaliteitscriteria 

• Flexibele punten, nader te bepalen 

• Externe voorzitter leidt de visitatie 

• OD-directeren nemen deel aan de visitatie 

• Ritme per OD: jaar 0 visitatie, jaar 2 Collegiale Toets, 

jaar 4 visitatie, jaar 6 Collegiale Toets, enz. 

• In voorstel opzet visitaties aan ALV van ODNl aangegeven 

dat integratie met POKB voorzien wordt 

 


