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Inleiding

Op het gebied van het Omgevingsrecht hebben zich in korte tijd belangrijke 
veranderingen voltrokken:
•  Het aantal vergunningaanvragen is drastisch gedaald omdat zowel 

bouwpartijen als huishoudens voorzichtig zijn geworden om te 
investeren.

•  Doordat de gemeenten wel de kosten maken, maar veel minder 
inkomsten verwerven uit leges, is de vergunningverlening niet meer 
kostendekkend.

•  Vergunningen op het gebied van ruimte en milieu zijn vervangen door 
één integrale (Omgevings)vergunning.

•  Voor de uitvoering van bepaalde taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving worden Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) opgezet.

Deze veranderingen betekenen dat de informatie van enkele jaren 
geleden geen antwoord meer geeft op de vraag welke ingrepen nodig zijn. 
Cruciaal is dat uw organisatie beschikt over actuele sturingsinformatie, 
om op basis daarvan het bestaande beleid te evalueren en nieuw beleid 
op te stellen om vervolgens maatregelen te treffen die aansluiten bij de 
actualiteit.

Bewust kiezen voor verbetering
In deze brochure treft u ons onderzoeksaanbod Omgevingsrecht 2013 aan 
voor gemeenten, waaronder de Wabo-benchmark.

Direct inschrijven
U kunt uw gemeente direct inschrijven voor de Wabo-benchmark door een 
e-mail te sturen aan Angid Pons, angidpons@bmc.nl. Daarnaast bieden  
wij andere onderzoeken aan die we geheel naar uw wens en op maat 
inrichten. Wij helpen u graag een keuze te maken die aansluit bij 
uw behoeften en wensen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
telefoonnummer: 070 - 310 38 83.

Nico Brinkman
Manager
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Onderzoekswijzer

Ons onderzoeksaanbod laat zich eenvoudig clusteren door de beantwoording van drie vragen:
• Weet u hoe uw gemeente presteert? (prestaties).
• Weet u of uw gemeente de goede dingen doet en de dingen goed doet? (effecten).
• Weet u hoe u de uitvoering van uw beleid kunt verbeteren? (bijsturen).
Onderstaand vraag- en aanbodschema ondersteunt u bij het maken van keuzes voor de meest relevante onderzoeken voor uw organisatie.

Prestaties Effecten Bijsturen
Weet u hoe uw gemeente presteert? Weet u of uw gemeente de goede dingen 

doet en de dingen goed doet?
Weet u hoe u de uitvoering van uw beleid 
kunt verbeteren?

NEE Ja NEE Ja NEE Ja
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•  Wat zijn de kosten en opbrengsten van 
de vergunningverlening?

•  Hoeveel fte is op dit moment beschikbaar?
•  Wat is de doorlooptijd van een  

vergunningaanvraag?
•  Worden de vergunningen tijdig verstrekt?
•  Hoe waarderen de aanvragers de  

vergunningverlening?
•  Hoe scoort mijn gemeente in  

vergelijking met andere gemeenten?
•  Wat kan mijn gemeente leren van 

andere gemeenten?

•  Hoe ontwikkelen de kosten en  
opbrengsten zich?

•  Hoeveel fte is er nodig voor de  
vergunningverlening?

•  Heeft mijn gemeente de processen 
goed ingericht?

•  Voldoet mijn gemeente aan de  
Kwaliteitscriteria 2.1?

•  Is de kwaliteit van de beoordeling zo 
goed dat er weinig klachten en  
bezwaren worden ingediend?

•  Welke mogelijkheden zijn er om kosten 
te besparen?
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•  De Wabo-benchmark geeft u inzicht 
in uw huidige situatie, in de vraag hoe 
doeltreffend en hoe doelmatig u bent. 
U kunt hierbij leren van vakgenoten die 
elkaar in kleine kringen bevragen en 
leren over thema’s waarmee gemeen-
ten worstelen. De ervaring van vakge-
noten en van BMC kunt u gebruiken om 
vast te stellen op welke manier u uw 
prestaties kunt verbeteren.

•  Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 
geeft u inzicht in de mate waarin aan-
vragers (onderscheiden naar beroeps-
partijen en incidentele aanvragers) 
oordelen over de vergunningverlening 
(qua proces, bejegening en kwaliteit).

De Omgevingsaudit maakt duidelijk of 
de uitvoering van de vergunningverlening 
(inhoudelijk en qua proces) voldoet aan 
de Kwaliteitscriteria 2.1.

De Formatiescan geeft inzicht in de 
omvang (kwantitatief en kwalitatief) van 
de vergunningverlening in uw gemeente.
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aa
t U heeft zicht op de huidige stand 

van zaken, op basis waarvan u kunt 
vaststellen welke doelen u wilt bereiken.

U heeft zicht op de mate waarin 
u gestelde doelen bereikt en de 
mogelijkheden om dat te verbeteren.

U heeft zicht op de mate waarin u kunt 
bijsturen.

 U heeft veel zaken op orde. 
Toch kan een gesprek met 
één van onze experts helpen 
om uw beleid van een 
second opinion te voorzien.
Wilt u vrijblijvend verder 
praten, neem dan contact 
op met BMC Onderzoek 
via www.bmc.nl of via 
telefoonnummer  
070 - 310 38 83.

 Wilt u deelnemen aan de 
Wabo-benchmark? Neem 
dan contact op met Angid 
Pons, angidpons@bmc.nl
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De producten nader belicht

Product Omschrijving Investering
Wabo-benchmark Proces waarbij gemeenten van elkaar leren aan de 

hand van informatie die wordt verzameld. Op basis 
van die informatie worden de prestaties van gemeen-
ten gemeten. Hoe komt het dat de ene organisatie 
doeltreffender of doelmatiger is dan een andere 
organisatie?

€ 5.750

Klanttevredenheidsonderzoek Enquêteonderzoek waarbij de tevredenheid wordt 
gemeten van de aanvragers van een Omgevingsver-
gunning. De uitkomsten worden in een rapportage 
gepresenteerd, met daarbij aanbevelingen om de 
tevredenheid (verder) te vergroten.

Afhankelijk van uw wensen

Omgevingsaudit Beoordeling of de kwaliteit en de processen van de 
vergunningverlening voldoen aan de Kwaliteitscriteria 
2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

€ 4.500

Formatiescan Proces waarbij wordt bepaald of de formatie van uw 
vergunningverlening voldoende is, in verhouding tot de 
opgave van uw gemeente.

Afhankelijk van uw wensen
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Aan de slag met de resultaten
De resultaten van de verschillende onderzoeken geven vaak aanleiding 
tot verbeterprojecten. Het is goed om te weten dat experts van advies- 
en managementbureau BMC, net als BMC Onderzoek onderdeel van 
de BMC Groep, u verder kunnen helpen. Concreet ondersteunt BMC 
opdrachtgevers onder andere bij:

• Een krachtig bestuur en bijpassende organisatie
 - het ontwikkelen van toekomstscenario’s en visies;
 - het ontwikkelen van samenwerkingsarrangementen;
 - het begeleiden van kerntaakdiscussies.

• Grip op financiën en moderne bedrijfsvoering
 - het herinrichten van de bedrijfsvoering;
 - gegevensmanagement;
 - strategisch personeelsbeleid.

BMC beschikt over bijna 1.000 ervaren experts die worden ingezet 
als: interim-managers, projectleiders, afdelingshoofden, strategisch 
adviseurs, beleidsmedewerkers, kwartiermakers, casemanagers en 
coaches.

Wilt u vrijblijvend een gesprek met een van onze adviseurs, neem  
dan contact op met BMC via www.bmc.nl of via telefoonnummer  
033 – 496 52 00. Kijk op www.bmc.nl voor een actueel overzicht van  
onze praktijkervaring.

Aanmelden en nadere informatie

Voor het aanmelden van uw gemeente voor de Wabo-benchmark en voor een vrijblijvend gesprek over deze benchmark en de overige genoemde onderzoeken 
kunt u contact opnemen met BMC Onderzoek via www.bmc.nl of via telefoonnummer 070 – 310 38 00. 
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Colofon
januari 2013

BMC Onderzoek 
Korte Houtstraaat 20 A-B
2511 CD DEN HAAG

Postbus 10242
2501 HE DEN HAAG

Telefoon: 070 - 310 38 00
E-mail: info@bmc.nl
www.bmc.nl

BMC
Postbus 490
3800 AL AMERSFOORT

Telefoon: 033 - 496 52 00
E-mail: info@bmc.nl
www.bmc.nl

Drukwerk: Drukkerij BakkerBaarn

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMC Onderzoek. Aan de totstandkoming van 
deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. BMC Onderzoek kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch 
kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.
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