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NIEUWSFLITS
Voorwoord
In deze nieuwsflits kijkt Frank van Nijkerken terug op zijn tijd als RIO voor onze regio. Wat maakt ons uniek 
en doen we het beter dan andere regio’s? Ook stelt hij onze nieuwe RIO Vincent Aalbers kort voor. We willen 
hem graag in een volgende nieuwsflits zelf het woord geven.
De inwerkingtreding is zoals jullie weten weer met een half jaar uitgesteld, maar dat is geen reden om 
achterover te leunen! Wij gaan door, samen met jullie.

RIO Frank van Nijkerken neemt afscheid
Het was onlangs het zoveelste spannende weekje in de drie jaar dat ik Regionaal 
Implementatie Ondersteuner (RIO) vanuit het landelijke programma Aan de slag 
met de Omgevingswet ben. Houden we vast aan de invoering op 1 januari 2023 
of wordt het toch anders? Half oktober heeft de Minister in overleg met alle 
koepels besloten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet om een andere 
planning vraagt; te weten koersen op 1 juli 2023. In de voortgangsbrief van 14 
oktober aan de Eerste Kamer heeft de Minister dit uiteengezet.
Tsja, dit is niet de eerste keer dat er uitstel plaatsvindt. Wat vindt de RIO hiervan?
Wanneer is er nu definitieve zekerheid te geven? Dit zijn momenteel en voorheen 
de meest gestelde vragen aan de RIO. Meteen ook de meest lastige want de RIO is 
de verbindingspersoon (en boodschapper) naar de regio toe, maar hij is geen 
onderdeel van de besluitvorming (hoewel ik wel signalen uit het veld door geef).
Verder behoort een RIO ook een neutrale, professionele houding aan te nemen want de meningen over wel 
of geen uitstel lopen uiteen, ook in onze regio.

Wat doet een RIO eigenlijk?
De RIO ondersteunt gemeenten, het waterschap, de provincie en alle betrokken uitvoeringsorganisaties bij 
de invoering van de Omgevingswet. De RIO biedt hulp bij vragen op regionaal niveau en stimuleert de 
samenwerking in de keten. De RIO stimuleert de organisaties om gebruik te maken van het landelijke 
ondersteuningsaanbod, faciliteert dit of zorgt dat de juiste experts worden ingezet. Et cetera, et cetera. 
Deze beschrijving komt rechtstreeks uit de opdrachtomschrijving van de RIO-rol, dus is (uiteraard) correct. 
Echter, de invulling van het RIO-schap verschilt ook tussen de RIO’s onderling. Dat lijkt me ook verstandig



omdat de regio bepalend is voor de exacte invulling van de RIO-taak. Uiteraard wel met de doelstelling om 
er alles aan te doen dat alle organisaties zo goed mogelijk voorbereid zijn om de Omgevingswet te kunnen 
uitvoeren. Als RIO voor de regio Zuidoost-Brabant heb ik geprobeerd zoveel mogelijk vraaggestuurd te 
opereren en te focussen op de onderwerpen die minimaal nodig zijn om de wet te kunnen uitvoeren. Of dit 
is gelukt, is aan anderen om te bepalen.

Waar staan we nu en hoe doen we het in de regio Zuidoost-Brabant?
Laat ik beginnen met de constatering dat de regio uniek is qua samenwerkingsinfrastructuur. Ik hoor 
regelmatig dat collega-RIO’s jaloers zijn op het feit dat er een regionaal samenwerkingsprogramma is, dat 
er regionale afspraken en resultaten worden opgeleverd en dat er een regionale programma-organisatie 
staat met een coördinator, een projectteam en een kopgroep. Verder is op de schaal van subregio’s ook het 
nodige georganiseerd. Kortom, de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie zijn aanwezig.

Er zijn vanuit de regionale samenwerking ook diverse waardevolle resultaten en producten opgeleverd. 
Teveel om hier allemaal op te sommen. Dit hoeft ook niet want daar is deze periodieke nieuwsflits voor. De 
regionale resultaten zijn producten die of minimaal noodzakelijk zijn om tot een werkend stelsel in de regio 
te komen en te blijven ^ noodzaak) of waarvan het slim (goedkoper, doelmatiger, effectiever) is om deze 
samen op te pakken ^ nut). In het laatste geval is het ook aan elke organisatie om te bepalen of zij er 
gebruik van willen maken. Een goed voorbeeld is het regionaal inkopen van opleidingen.

Loopt alles crescendo? Dat kunnen we helaas niet stellen. Hoewel het merendeel van de organisaties positief 
‘in de wedstrijd’ zit en vorderingen maakt, zijn er wel issues waar men tegenaan loopt. Ik noem de 
belangrijkste. De beperkte capaciteit (in eigen huis maar ook de in de markt) werkt belemmerend in het 
realiseren van de ambitie. Bij sommige organisaties en op bepaalde onderwerpen zijn gewoonweg te weinig 
‘handjes’ en in sommige gevallen ook te weinig kennis. Een beeld dat breed her- en erkend wordt. Uiteraard 
is dit niet direct oplosbaar. Maar door slimmer samen te werken, de focus en prioriteit te leggen op wat echt 
moet en elkaar te helpen, komen we een heel eind.

Hoe doen we het dan? Als RIO durf ik wel te stellen dat de regio als geheel zeker niet achterloopt bij andere 
regio’s of het landelijke beeld. Dit blijkt ook wel uit de verschillende lijstjes die worden bijgehouden. Geldt 
dat voor elke individuele organisatie? Dat laat een wisselend beeld zien. Nog niet iedereen is klaar om de 
Omgevingswet uit te voeren. Voor die organisaties komt uitstel van de invoering denk ik ook niet 
ongelegen. Ik zie het als taak van de RIO om in de komende tijd juist die organisaties actief te 
ondersteunen.

Nieuwe RIO
Het accent in het RIO-schap verschuift de komende tijd mijns inziens. Althans, 
dat is wat ik meegeef aan de regio en aan de nieuwe RIO, Vincent Aalbers 
(vincent.aalbers@vng.nl. 06-53885636). Mijn keuze om te stoppen als RIO heeft 
overigens geen enkele relatie met het uitstel. Ook het RIO-schap (fantastische 
taak) of de regio zelf (waardevolle en plezierige samenwerking met velen) 
hebben hierin geen enkele rol gespeeld. Een RIO-rol voor meerdere regio’s (in 
mijn geval) vereist fulltime inzet. Dit valt niet te combineren met de opgave om 
het bureau waar ik werkzaam ben (Arena Consulting BV) in de volgende fase te 
brengen. Ook wij moeten klaar zijn voor wat gaat komen. Hiervoor heb ik tijd 
en ruimte nodig.

Tot slot wil ik jullie allemaal ontzettend danken voor de samenwerking. Ik weet 
zeker dat ik het zal missen en misschien krijg ik ook wel spijt van mijn besluit. Ondanks de vele hobbels 
ben en blijf ik voorstander van het gedachtengoed van de Omgevingswet en ben ik ervan overtuigd dat het 
gaat lukken om op tijd klaar te zijn. En mocht dat niet geheel lukken dan is er altijd de helpende hand, in de 
regio of elders, om het praktisch werkbaar te maken.
En als laatste puntje, ik hoop dat de implementatie van de Omgevingswet een voorbeeld of een katalysator 
is voor meer en intensievere samenwerking in de regio Zuidoost-Brabant.

mailto:vincent.aalbers@vng.nl


Maak gebruik van Kennisnet
Eerst heette het Brabantnet, maar nu hebben we een ruimte op Kennisnet om 
informatie zoals projectplannen, filmpjes en nieuwsbrieven, met elkaar te delen. 
Neem eens een kijkje als je wil weten wie er binnen Zuidoost-Brabant allemaal 
bezig is met de Omgevingswet. Of als je wil weten welke projecten en activiteiten 
er allemaal zijn. Ook de RIO (regionale implementatie-ondersteuner) heeft er een 
plek.
Heb je nog geen account? Meld je dan aan via deze link.

KENNISNET
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Handige links:
Kennisnetjbinnen dit platform werken we samen en delen we informatie. U kunt zich aanmelden om toegang te krijgen. Klik 
daarvoor op deze link

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van
gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.
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