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Hoofdstuk 1 PROJECTBESCHRIJVING
In dit Plan van Aanpak wordt inzicht gegeven in het
proces van ontwikkelen, opstellen en vaststellen van
de Omgevingsvisies voor de gemeenten Bergen,
Castricum en Heiloo.
Bergen, Castricum en Heiloo werken in het proces
samen om ieder tot een eigen omgevingsvisie te komen,
die binnen BUCH verband op elkaar is afgestemd. Dit is
conform de Omgevingswet, die bepaalt dat iedere
gemeente een eigen omgevingsvisie moet opstellen. Er
wordt mede gekeken naar de reeds vastgestelde
omgevingsvisie van de gemeente Uitgeest.
Het doel van het proces dat is beschreven in het plan
van aanpak is te komen tot een breed maatschappelijk
gedragen en afgestemde omgevingsvisie voor elk van de
drie gemeenten, waarbij recht is gedaan aan de
eigenheid van de gemeente. De omgevingsvisie geeft
daarmee voor de gemeenten op hoofdlijnen een
integrale langetermijnvisie over de noodzakelijke en
gewenste ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving
binnen de eigen gemeentegrenzen.

Afb.1 Diverse elementen van de fysieke leefomgeving.
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structuurvisie die gebiedsdekkend is, maar wel visies
voor enkele (delen van) kernen en het buitengebied.

Hoofdstuk 2. RESULTAAT

Het huidige beleid voor de fysieke leefomgeving ligt vast
in sectoraal beleid en structuurvisies. In de verschillende
gemeenten zijn structuurvisies vastgesteld. De
aanwezige beleidsdocumenten zullen door herijking
(toetsen) en verrijking (aanvullen) een plaats krijgen in
het proces. Naast de verschillende aangewezen
beleidsdocumenten, zoals benoemd in de
Omgevingswet: Natuurbeleidsplan, Waterplan,
Verkeers- en vervoerplan en milieubeleidsplan geldt ook
dat de structuurvisie(s) wordt geïntegreerd in de
omgevingsvisie. Het proces begint daarmee niet op nul.

2.1 INTEGRAAL VISIEDOCUMENT VOOR DE
FYSIEKE LEEFOMGEVING
De omgevingsvisie wordt het integrale visiedocument
voor de fysieke leefomgeving. Integraal betekent dat de
visie betrekking moet hebben op alle terreinen van de
fysieke leefomgeving (zie afbeelding 1 als voorbeeld),
aansluitend bij de reikwijdte van de Omgevingswet.
De ‘fysieke leefomgeving’ is breed en omvat onder meer
de beleidsterreinen cultureel erfgoed, wonen, energieinfrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke
ordening, gezondheid, milieu, natuur en water. De
benadering vanuit nieuwe thema’s is een verrijking voor
het gesprek over de fysieke leefomgeving. Het is een
kans om verbindingen te leggen tussen traditionele
sectoren.

Binnen de processtappen is ruimte die recht doet aan de
verschillende startposities, om aan te sluiten op de
aanwezige cultuur, lokale kleur van de gemeente en
voor eigen accenten in het participatieproces.
Synchronisatie van de stappen levert een voordeel op
vanuit het oogpunt van efficiency. Daarnaast biedt dit
de mogelijkheid om ruimtelijk onderscheid te maken
tussen de verschillende dorpskernen en gemeenten. Op
die manier komt de eigenheid, de lokale identiteit met
de bijbehorende kernwaarden van de gemeenten goed
tot zijn recht. Wat de herkenbaarheid voor de
participanten in de omgevingsvisie vergroot.

Juist door het toevoegen van thema’s zoals energie en
gezondheid ontstaat er een nieuw speelveld, met
nieuwe opgaven en stakeholders. Hierdoor ontstaat ook
een andere manier van werken, wat een van de pijlers is
bij de implementatie van de Omgevingswet.
Voor in het proces worden tegenstrijdigheden zichtbaar,
omdat vanuit alle thema’s en invalshoeken naar de
opgaven wordt gekeken. Daarmee wordt bijvoorbeeld
ook duidelijk waar synergie zit, hoe werk met werk kan
worden gemaakt, hoe kansen kunnen worden
gekoppeld, maar ook waar keuzes moeten worden
gemaakt. Dit alles leidt tot inzicht bij mogelijke plannen
van initiatiefnemers.

Er wordt in het proces onderzocht of
gemeenschappelijke verbindende kwaliteiten,
kernwaarden en opgaven kunnen worden benoemd.
Daarbij wordt de omgevingsvisie van Uitgeest mede
beschouwd. Als er gemeenschappelijkheden worden
gesignaleerd dan zullen deze worden onderzocht en
beleidsmatig worden afgestemd en geborgd. Door deze
afstemming ontstaat waarde en kracht richting onze
overlegpartners in de regio en bij de provincie.

2.2 SAMENWERKING Bergen, Castricum en
Heiloo; Samen apart

De afstemming kan leiden tot een voor deze aspecten
gezamenlijk afgestemde visietekst, uitvoeringsparagraaf
of programma. Dit zal tijdens het proces verdere
invulling krijgen.

Uitgeest heeft een omgevingsvisie vastgesteld. Bergen,
Castricum en Heiloo doorlopen de processtappen
gelijktijdig voor de totstandkoming van de eigen
omgevingsvisies.
De startposities van de gemeenten zijn niet gelijk.
Heiloo en Castricum hebben bijvoorbeeld een
gebiedsdekkende structuurvisie. Bergen heeft geen

Het uitgangspunt voor het eindresultaat van de
omgevingsvisies is een visie op hoofdlijnen conform de
Omgevingswet. Voor het document betekent dit vooral
een globale beschrijving van de richtingen met als
uitgangspunt: globaal waar het kan en gedetailleerd
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waar het moet. Dit leidt er toe dat de gemeenten
enerzijds ruimte bieden voor initiatieven en anderzijds
regisseert op onderdelen.

2.4 PARTICIPATIE EN AFSTEMMING:
VERGROTEN BETROKKENHEID VAN INWONERS,
ONDERNEMERS, STAKEHOLDERS EN
KETENPARTNERS

De drie gemeenteraden stellen voor hun eigen
grondgebied een omgevingsvisie vast. Dit is conform de
Omgevingswet, die bepaalt dat iedere gemeente een
omgevingsvisie moet opstellen.

De gemeenten geven participatie een belangrijke plaats
in het proces van beleidsontwikkeling door inwoners,
ondernemers en andere partijen vroegtijdig te
betrekken in dit proces. Het wordt een omgevingsvisie
met en voor inwoners, ondernemers en andere
stakeholders.

2.3 REGIONALE SAMENWERKING: KADER VOOR
GEZAMENLIJKE AANPAK VAN DE BOVENLOKALE
OPGAVEN

Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om
de discussie over ruimtelijke vraagstukken, en de daarbij
behorende beleidskeuzes, te voeren aan de voorkant
van het proces en niet ‘achteraf’ in de fase van de
wettelijke procedure (bezwaar en beroep).

Bergen, Castricum en Heiloo maken deel uit van de
bestuurlijke regio Alkmaar (Alkmaar, Langedijk,
Heerhugowaard en BUCH), en van Holland boven
Amsterdam (HbA).
De Omgevingswet geeft voor de regionale onderwerpen
aan dat een verklaring moet worden gegeven op welke
wijze afstemming heeft plaats gevonden. Dit geldt ook
voor de afstemming op het beleid van de provincie en
het waterschap.

Inwoners, bedrijven en stakeholders worden daarom
eerder, meer en actiever bij het opstellen van de visie
betrokken. Allen kunnen informatie en ideeën voor
ontwikkelingen inbrengen of meedenken over het
opstellen van het te voeren beleid. Het proces wordt
hierop in de verschillende fasen ingericht.

Een aantal regionale onderwerpen, zoals bijvoorbeeld
woningbouw, bereikbaarheid, economische
ontwikkeling (incl. toerisme en recreatie,
bedrijventerreinen), klimaatadaptatie en
energietransitie, en gezonde leefomgeving vraagt om
bovenlokale of zelfs (boven)regionale benadering. In de
omgevingsvisie spelen deze regionale opgaven een rol.
Richtingen en beleidskeuzes voor deze opgaven werken
door in de omgevingsvisie. Een omgevingsvisie komt in
nauwe afstemming met de regio/externe
overlegpartners tot stand. De buurgemeenten in de
regio staan immers voor dezelfde vraagstukken.

Naast het participatietraject vindt vroegtijdige
afstemming plaats met de ketenpartners: de provincie,
de buurgemeenten, regiogemeenten, de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,
Veiligheidsregio, GGD, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, regionale verbanden voor
verkeer en vervoer, natuurbeheerders, ondernemers,
woningverhuurders, etc.
Deze aanpak draagt in belangrijke mate bij aan de
integraliteit van de omgevingsvisie en zorgt daarnaast
door een groot gevoel van betrokkenheid van alle
genoemde partijen bij de omgevingsvisie.
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Hoofdstuk 3. PROJECTMANAGEMENT
3.1 PROCES OPSTELLEN OMGEVINGSVISIE
De omgevingsvisie komt met de volgende stappen tot stand:
Algemeen
In het beschreven proces is regelmatig
overleg/afstemming met projectgroep, eventuele
klankbordgroep, stuurgroep, college en raad. Voor de
leesbaarheid zijn deze momenten buiten dit overzicht
gelaten. De belangrijke mijlpalen zijn wel in het
overzicht opgenomen.

Vanuit het oogpunt van afstemming kunnen
bijeenkomsten worden georganiseerd voor de
gezamenlijke raden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op
de besluitvorming op gemeenschappelijke opgaven. De
besluitvorming over de omgevingsvisies zal separaat in
de gemeenteraden plaatsvinden.

Indeling in fases

Fase 1

fase 2

fase 3

fase 4
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fase 5

fase 6

fase 7

Fase 1 Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak wordt het proces, planning en
middelen beschreven voor het opstellen en vaststellen
van de omgevingsvisie.
Het Plan van Aanpak gaat uit van parallelle processen
voor de drie gemeenten. Een eigen omgevingsvisie geeft
maximale mogelijkheden om de eigen identiteit,
kernwaarden en problematiek een plaats te geven in de
visie. De visies worden op elkaar afgestemd op de
overkoepelende en bovenlokale onderwerpen om
waarde en kracht te creëren naar de regio, de provincie
en andere partijen
De startpositie van de gemeenten op de onderliggende
beleidsstukken is verschillend. Daarnaast wordt

onderkend dat thema’s ook een bovenlokale en/of
regionale component kunnen hebben. De insteek bij
dergelijke thema’s is om tot een inhoudelijke
afstemming te komen tussen de drie gemeenten. Deze
afstemming krijgt dan een plaats binnen de eigen
omgevingsvisie. De doelstelling van het opstellen van
het plan van aanpak is door middel van participatie te
komen tot een omgevingsvisie met een breed draagvlak
voor het beleid en voor de opgaven in de fysieke
leefomgeving. Aan de gemeenteraden wordt het plan
van aanpak aangeboden. Het resultaat van deze fase is
een vastgesteld plan van aanpak.

Fase 2 (deels) uitbesteden?
Bij de vaststelling van het plan van aanpak wordt er
vanuit gegaan dat de gemeenten een deel van de
werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren. Dit betekent
ook dat een deel van de werkzaamheden zal worden
uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau en/of
een participatie bureau. De doelstelling is dat de

gemeenten voor een deel worden bijgestaan bij dit
grote project en dat specifieke kennis/expertise en
technische ondersteuning van buitenaf wordt
ingebracht in het proces.
Het resultaat van dit onderdeel is een opdrachtverlening
aan een stedenbouwkundig bureau en/of
participatiebureau.

Fase 3 Opstarten en team vormen
Na de vaststelling van het plan van aanpak wordt intern
gestart met de interne communicatie door het
organiseren van startbijeenkomsten op de verschillende
locaties om het instrument omgevingsvisie voor het
voetlicht te brengen, het proces van de omgevingsvisie

te schetsen en de bemensing van de groepen in te
vullen. De vorm wordt nader bepaald met als
uitgangspunt “De omgevingsvisie maak je samen”.
Het resultaat in deze fase is dat alle medewerkers zijn
aangehaakt, aandacht hebben voor het document en er
energie ontstaat om de omgevingsvisie samen met
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inwoners, ondernemers en stakeholder tot stand te
brengen.

Fase 4 Analyseren en verkennen
In deze fase ligt de nadruk op luisteren, informatie
vergaren en trechteren. De relevante beleidskaders uit
het bestaande (sectorale) beleid worden door de
werkgroep in beeld gebracht, alsmede richtinggevende
wensen en kansen voor de fysieke leefomgeving. De
trends en ontwikkelingen op de verschillende thema’s
worden daarnaast vergaard. In deze fase worden ook de
ketenpartners (PNH, HHNK, etc.), experts, regiopartners
betrokken om een bijdrage te leveren vanuit hun
expertise en kennis.

kernwaarden en kernkwaliteiten (wat behouden moet
blijven), de maatschappelijke trends en ontwikkelingen
die de gemeente te wachten staan, en de daarvan
afgeleide opgaven voor de fysieke leefomgeving. De
analyse zal er op gericht zijn eventuele onderlinge
strijdigheden en (on)mogelijkheden van de verschillende
beleidsdocumenten scherp in beeld te krijgen.
Deze fase eindigt met een concept notitie Analyse met
daarin de in beeld gebrachte trends, ontwikkelingen,
kansen, tegenstrijdigheden, opgaven, het relevantie
beleid en de beschrijving van de gewenste
ontwikkelrichting, wat de basis vormt voor de externe
dialoog. In deze fase wordt bestuurlijk bepaald welke
vragen in ieder geval gesteld gaan worden in de fase 5
waarin de dialoog door participatie met de bewoners,
ondernemers en stakeholders plaats vindt.

In deze fase wordt verder gekeken naar de positie van
de gemeente in de regio en in BUCH verband, waarbij
onderzocht wordt of de thema’s grensoverschrijdend
zijn en of samenwerking wenselijk/ noodzakelijk is. In
deze fase worden bijeenkomsten met de
stuurgroep/colleges en de raden gepland.

Het resultaat van deze fase is dat de relevante doelen
en visie uit het huidige beleid, de trends en
ontwikkelingen, strijdigheden en de mogelijke opgaven
in beeld zijn vanuit het perspectief van bestuur/politiek
en de organisatie.

Dit leidt tot (samengevatte) informatie over de huidige
situatie in de vorm van een SWOT (kracht en
aandachtspunten), de huidige identiteit (zowel van de
gemeente als van de regio) met de bijbehorende

Fase 5 Naar buiten toe
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In deze fase start het participatieproces met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties,
belangenverenigingen en andere stakeholders. Hierin
wordt het materiaal uit de interne analyse-fase
ingebracht. In dialoog met inwoners, ondernemers en
stakeholders wordt de scope en het materiaal getoetst,
geijkt en verrijkt om wensen, richtingen en opgaven te
inventariseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
aanwezige kennis en kunde in de samenleving. De
identiteit wordt verder uitgewerkt. De kernwaarden en
kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving worden
verder benoemd en op basis hiervan wordt bepaald wat
behouden moet blijven en wat verdere aandacht
verdient. Inwoners, ondernemers en andere
stakeholders brengen in wat zij belangrijk vinden voor
de ontwikkeling van hun gemeente.

Er komt onder andere een digitaal platform maar er
komen ook bijeenkomsten voor belanghebbenden
(inwoners, ondernemers en stakeholders). Verder kan
gedacht worden kernenbezoek of safari’s in de wijken te
houden.
Speciale aandacht gaat in deze fase uit naar het
betrekken van de jeugd en jongeren. De vorm waarin dit
gebeurt, is maatwerk en zal nader worden bepaald. We
vragen bijvoorbeeld aan onze jongste inwoners om een
tekening te maken van wat zij leuk vinden aan de plek
waar zij wonen. Of jongeren vragen we om in een
filmpje te laten zien hoe zij naar de omgeving kijken en
wat zij graag zouden willen veranderen.
Raadsleden worden uitgenodigd om ‘toehoorder’ te zijn
in het proces en worden uitgenodigd voor de
bijeenkomsten.

De dialoog vindt zowel online als offline plaats, want
deze vormen versterken elkaar en spreken verschillende
groepen aan. Doel is een zo breed mogelijk publiek in
staat te stellen een bijdrage te leveren aan de inhoud
binnen het proces, ook door groepen die normaliter
weinig participeren. Een brede afspiegeling van de
samenleving is immers het doel.

Deze fase wordt afgerond met het opstellen van een
notitie Analyse met daarin de beschrijving van alle in
beeld gebrachte trends, ontwikkelingen, kernwaarden,
kernkwaliteiten en opgaven en een voorlopige
beschrijving van de gewenste ontwikkelingsrichting. De
notitie gaat verder in op de wijze waarop participatie
heeft plaats gevonden en het resultaat. Er vindt een
informele terugkoppeling plaats naar raad, college en
inwoners/belanghebbenden/stakeholders. De raad stelt
de analyse vast.

Aan het publiek wordt de vraag voorgelegd: Hoe ziet
Bergen of Heiloo of Castricum eruit als jij het voor het
zeggen hebt? De participanten geven aan wat zij
waarderen en waar ze punten voor verbetering zien.

Hoe maak je een omgevingsvisie samen ?
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Fase 6 Opschalen, verbinden, vormen
In deze fase vindt de vertaling plaats van de input van
de analyse van de trends, ontwikkelingen en opgaven
(en koppelkansen) en de gewenste ontwikkelrichting
naar een integrale visie op hoofdlijnen. Daarbij worden
de dilemma’s en te maken beleidskeuzes uitgelicht. Doel
is te komen tot een ontwerpvisie op hoofdlijnen en
afwegingsdeel met het instrumentele deel.

ruimtelijke uitwerkingen van de verschillende thema’s
en opgaven en aan het uitlichten van de dilemma’s en te
maken (beleids)keuzes. Dit proces wordt ondersteund
door het ontwerpen van eventuele themakaarten en
visualiseren van de dilemma’s en te maken
(beleids)keuzes. Ook kan eventueel nader onderzoek
naar specifieke onderwerpen plaats vinden.
De resultaten van de consultatie en ‘werkateliers’
worden vertaald naar een ontwerp visie-op-hoofdlijnen
met voorgelegde dilemma’s. Dit document wordt
besproken met belanghebbenden, college en raad.
Deze fase wordt afgerond met een besluit door de raad
tot het vaststellen van de visie-op-hoofdlijnen en
besluiten over de voorgelegde dilemma’s en
(beleids)keuzes.

De participatie wordt onder meer ingevuld door een
brede consultatie, het organiseren van ‘werkateliers’
rondom de verdere uitwerking van de notitie Analyse en
gewenste ontwikkelrichting (werkvorm wordt nader
uitgewerkt). Alle belanghebbenden en experts kunnen
hierin een rol vervullen. In deze fase wordt in elk geval
aandacht besteed aan de confrontatie van de

Fase 7 Terugleggen, verfijnen, vastleggen
In deze fase vindt een vertaling plaats van de visie-ophoofdlijnen en de gemaakte keuzes naar een
omgevingsvisie. En wordt gestart met het opstellen van
de omgevingsvisie met visiekaart. Verder wordt
aandacht gegeven aan het opstellen van een
uitvoeringsstrategie met bijbehorende instrumenten:
programma’s, etc.
Het voorontwerp wordt besproken met
belanghebbenden, waarbij de raad als toehoorder

aanwezig is. De raad besluit na het verwerken van
reacties tot het instemmen met terinzagelegging
ontwerp-omgevingsvisie;
Tijdens de periode van terinzagelegging worden
informatiebijeenkomsten georganiseerd en daarna
worden zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvisie
verwerkt.
Deze fase eindigt met een besluit door de raad tot
vaststelling van de omgevingsvisie.

3.2 ORGANISATIE
begeleid. Het project omgevingsvisie maakt onderdeel
uit van het Programma Omgevingswet. (zie bijlage 1)

Eén projectorganisatie Bergen, Castricum en Heiloo
In dit project werken Bergen, Castricum en Heiloo
samen. Het proces wordt gelijktijdig opgepakt en

De organisatie voor dit project is als volgt:
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Gemeenteraden
De gemeenteraden stellen het plan van aanpak vast,
toetsen het gevoerde proces en stellen de tussen- en
eindproducten vast van elke fase en van de (ontwerp)
omgevingsvisie.

De werkzaamheden omvatten: begeleiding proces,
bewaking planning en budget, overleg bestuurlijk en
ambtelijk opdrachtgever, aansturing projectgroep, bij
elkaar brengen inhoudelijke inbreng, penvoering.
Werkgroep
De Werkorganisatie BUCH levert de medewerkers vanuit
de vakdisciplines voor de werkgroep. Deze
vakdisciplines worden periodiek in het proces aangevuld
vanuit de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de
GGD, Veiligheidsregio, Provincie Noord-Holland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De werkzaamheden zijn het voorbereiden, opstellen van
de omgevingsvisies en het voorbereiden en uitvoeren
van het participatie- en communicatietraject.

Colleges van Burgemeester en wethouders
De colleges zien toe op de voorbereiding en uitvoering
van de vaststellingsprocedure, de besluitvorming
daarover en uitvoering van de participatie.
Stuurgroep omgevingsvisie (onderdeel van stuurgroep
omgevingswet)
De stuurgroep wordt gevormd door de bestuurlijk
opdrachtgevers Bergen, Castricum en Heiloo, en
ambtelijk opdrachtgever Bergen, Castricum en Heiloo,
de algemeen projectleider en de projectleiders Bergen,
Castricum en Heiloo
De stuurgroep ziet toe op een tijdige totstandkoming
van maatschappelijk gedragen omgevingsvisies.

Interne overlegstructuur
De kerngroep komt 1 x per week bij elkaar. De
projectleiding en de ambtelijke opdrachtgever komen 1
x in de twee weken bij elkaar. De Stuurgroep
omgevingsvisie volgt het vergaderschema voor de
Stuurgroep Omgevingswet. De werkgroep komt
frequent bij elkaar afgestemd op de
activiteitenplanning. Er vindt 1 a 2 keer overleg plaats
tussen de projectleiding en het college van B&W per
stap in het proces.

Kerngroep
Projectleider algemeen XXX
Projectleider deel Bergen XXX
Projectleider deel Heiloo XXX
Projectleider deel Castricum XXX
Adviseur participatie/communicatie
Samenvatting
Betrokkenen
Inwoners/ondernemers/stakeholders

Rol in het proces
Belanghebbenden participeren in de totstandkoming van de
eindproducten van elke fase en van de (ontwerp-)omgevingsvisie

Gemeenteraad

Vaststellen van de procesaanpak en de kaders, toetsen van het
gevoerde proces, vaststellen van de eindproducten van elke fase en
van de (ontwerp-)omgevingsvisie

College van burgemeester en
wethouders

Voorbereiden en uitvoeren van de vaststellingsprocedure en de
besluitvorming daarover en ondersteuning van de participatie

Stuurgroep (portefeuillehouders RO)

Toezien op een tijdige totstandkoming van maatschappelijk
gedragen omgevingsvisies

Kerngroep (ambtelijk)

Opstellen en bewaken van het proces om tijdig te komen tot
maatschappelijk gedragen omgevingsvisies

Werkgroep (ambtelijk)

Opstellen van de omgevingsvisies en voorbereiden en uitvoeren van
het participatie-en communicatietraject
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Interne en externe adviseurs fysieke
leefomgeving (ambtelijk)

Aanleveren van benodigde informatie en adviseren over
beleidsmatige aspecten, trends en ontwikkelingen en zo nodig
participeren in de totstandkoming van de eindproducten van elke
fase en van de (ontwerp-) omgevingsvisie

Flexibiliteit
De praktijk leert dat het proces gebaat is bij een vorm
van flexibiliteit, waarbij gereageerd kan worden op
zaken die in het proces naar boven komen. Per fase
wordt bekeken of de kaders en/of het proces moeten
worden bijgesteld. Zo nodig wordt een besluit genomen
om de kaders aan te passen. In de planning is een
tijdsbuffer opgenomen om onverwachte gebeurtenissen
op te vangen.

controlerende rol. Ten slotte stellen de gemeenteraden
de notitie ‘analyse en gewenste ontwikkelrichting’, de
visie-op-hooflijnen en de omgevingsvisie vast vanuit de
kaderstellende rol.

Opgaven voor werkgroep
De medewerkers in de werkgroep onderzoeken welke
trends en ontwikkelingen te verwachten zijn en welke
opgaven daar uit komen. De werkgroep kijkt verder dan
alleen de gemeentegrenzen. Regionale opgaven worden
goed belicht. Dat geeft inhoudelijk een meerwaarde.
Deze werkwijze versterkt de samenwerking tussen de
gemeenten onderling en de regio.
De lijst met onderwerpen voor de vakdisciplines bestaat
tenminste uit: landschap, natuur, groen, water, bodem,
archeologie, duurzaamheid, klimaat, milieu,
stedenbouw, ruimtelijke kwaliteit, verkeer, erfgoed,
verkeer en vervoer, wonen, sociaal domein, onderwijs,
sport, recreatie, gezondheid, welzijn, veiligheid,
economische ontwikkeling, toerisme, regionaal beleid,
participatie.

Rollen gemeenteraad
De gemeenteraden stellen vooraf de kaders voor het
proces en de participatie vast in dit Plan van aanpak. De
gemeenteraad heeft een aantal (wettelijke) rollen in het
proces.
Tijdens het proces volgen uitnodigingen als toehoorder
voor informatie- en participatiebijeenkomsten om de
volksvertegenwoordigende rol goed te kunnen invullen.
Daar kunnen raadsleden een gevoel krijgen wat
inwoners, ondernemers en stakeholders belangrijk
vinden in hun leefomgeving. Ook zijn raadsleden
daarmee in de gelegenheid om te toetsen of de
meegegeven kaders worden gerespecteerd vanuit een

3.3 PLANNING
Fasen
Fase 1: Vaststelling Plan van Aanpak in
gemeenteraad
Fase 2: (deels) Uitbesteden
(stedenbouwkundig - en/of communicatie
bureau)
Fase 3: Opstarten en teamvorming
Fase 4: Analyseren en verkennen (huidig
beleid, trends en ontwikkelingen, identiteit,
kernwaarden, opgaven)
Fase 5: Naar buiten toe; ophalen; start
participatietraject.
Raad vaststellen notitie analyse en gewenste
ontwikkelingsrichting

Tijd
September - oktober 2019
September - oktober 2019

September - oktober 2019
September - oktober 2019

November 2019 – maart 2020
Raad: mei 2020
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Fase 6: Opschalen, verbinden, vormen;
Vertaling naar integrale visie-op-hoofdlijnen;
Raad vaststellen visie-op hoofdlijnen
Fase 7: Terugleggen, verfijnen, vastleggen,
opstellen voor-ontwerp-omgevingsvisie,
besluit raad instemmen met ter inzage
ligging ontwerp-omgevingsvisie, informatie
avonden, Nota van zienswijzen opstellen,
vaststelling omgevingsvisie raad

Juni 2020 – oktober 2020
Raad: december 2020
Januari 2021 – april 2021
Raad: juni 2021

Raad: november 2021
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Bijlage 1. Organisatie programmaplan
Organisatie programmaplan Implementatie
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet wordt via een
programmatische aanpak aangestuurd. De organisatie
van het programma is hieronder schematisch
weergegeven.
BUCH raadswerkgroep Omgevingswet

Raadsleden uit de vier gemeenteraden
Ronald Vennik (secretaris)
Implementatiemanager Omgevingswet
Agendaleden:
Bestuurlijk opdrachtgevers

Programma
sturing

Bestuurlijk opdrachtgevers (BGO)
Jelle Brouwer (portefeuillehouder Uitgeest)
Rob Opdam (portefeuillehouder Heiloo)
Paul Slettenhaar(portefeuillehouder Castricum)
Klaas Valkering (portefeuillehouder Bergen)

Stuurgroep
Omgevingswet
Ambtelijk opdrachtgever programma (AOG)
Stefan Lopez Noordeloos

Ambtelijk opdrachtgevers projecten (AOGP)

MT
Omgevingswet

Corrie Bosma (project Omgevingsvisies)
Martin Krijgsman (project Omgevingsplannen)
Remi Westbroek (project Samenwerken in de keten)
Rob Driehuis (project Digitalisering)

Implementatiemanager Omgevingswet
Annemieke Slokker

Programmateam
Omgevingswet
Programma
sporen

Programma
breed
Annemieke
Slokker

Omgevingsvisies
Edwin de
Waard

Programma
ondersteuning

Omgevingsplannen

Samenwerken
in de keten
Patrick
Monincx

Frank Dull
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Digitalisering

Eunice Vink

vastgestelde documenten als de Structuurvisie,
Natuurbeleidsplan, Waterplan, Milieubeleidsplan en
het verkeer- en vervoersplan geïntegreerd.

Bijlage 2. Aanleiding en achtergrond
1 OMGEVINGSWET
Het huidige omgevingsrecht is gecompliceerd en
bestaat uit tientallen wetten en honderden
regelingen. Initiatiefnemers moeten met een idee
langs veel loketten, krijgen soms tegenstrijdige
adviezen en zien door de bomen het bos niet meer.
Daarom komen aanvankelijk kansrijke initiatieven
soms maar moeilijk van de grond. Er is behoefte aan
een geïntegreerde aanpak als het gaat om ruimtelijke
projecten, snellere besluitvorming met beter resultaat
en daarnaast aan meer ruimte voor particuliere
initiatieven. Het Rijk heeft de afgelopen jaren hard
gewerkt aan een wet die dit alles mogelijk moet
maken: de Omgevingswet, die in 2021 in werking
treedt.

Drie overheden moeten een omgevingsvisie opstellen:
 de rijksoverheid (NOVI);
 de provinciale overheid (POVI);
 de gemeente (GOVI).
De omgevingsvisie is vormvrij.
Wel is er een aantal zaken waar de omgevingsvisie in
ieder geval aandacht aan moet besteden. Dit zijn:
 de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving;
 de hoofdlijnen van de voorgenomen
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de
bescherming en het behoud van het
grondgebied;
 de hoofdzaken van het beleid op alle
relevante terreinen van de fysieke
leefomgeving.
Er geldt een verantwoordingsplicht voor de
betrokkenheid van inwoners, bedrijven en
stakeholders in het proces en een verantwoording van
het afstemmingsoverleg met andere overheden.

2 OMGEVINGSVISIE
De omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten uit
de Omgevingswet. De omgevingsvisie is het
overkoepelende verhaal waarin de grote lijnen van de
voorgenomen ontwikkelingen in de gemeente worden
vastgelegd. De omgevingsvisie raakt aan de fysieke
leefomgeving in de breedste zin van het woord. Kort
samengevat is een omgevingsvisie een integrale visie
op de fysieke leefomgeving, waarbij een beeld van de
toekomst wordt geschetst met de kennis van nu en
hoe de doelstellingen worden behaald door invulling
te geven aan de opgaven. De omgevingsvisie is geen
statisch beeld en geen blauwdruk en heeft periodiek
onderhoud nodig om de actualiteit in te werken in het
beleidsproces en de inhoud hierop te herijken.

De omgevingsvisie vormt het planningsinstrument,
waarmee de Omgevingswet inspeelt op de volgende
doelen:
 Decentraal wat kan en centraal wat moet. De
juiste verantwoordelijkheid op het juiste
niveau. Gemeenten doen wat op hun niveau
thuishoort. Provincies en Rijk komen in actie
wanneer provinciale of nationale belangen in
het geding zijn.
 Meer aan de voorkant in gesprek bij
ruimtelijke ontwikkelingen.
 Minder regels. Ingezet wordt op minder regels
en eenvoudige kortere procedures wat leidt
tot een vermindering van de administratieve
en bestuurlijke lasten.
 Uitvoeringsgerichtheid. Aandacht voor de
uitvoering van het beleid.

De reikwijdte is onder de Omgevingswet breder dan
een traditionele structuurvisie. De omgevingsvisie
beschrijft de gewenste lange termijn ontwikkeling van
de fysieke leefomgeving in het geheel, dus
bijvoorbeeld op het gebied van wonen en bouwen,
infrastructuur en groen, maar ook op het gebied van
klimaatadaptatie, energietransitie en economie. Ook
de relatie tussen de fysieke leefomgeving en sociaal
maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld een
gezonde leefomgeving, krijgt een plek in de
omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden
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3 OMGEVINGSPLAN
De omgevingsvisie bevat een uitvoeringsparagraaf en
is de basis voor (verplichte) programma’s en voor het
omgevingsplan die na de vaststelling van de visie
volgen. Op die manier worden de ambities uit de
omgevingsvisie geborgd in regels. Het omgevingsplan
geeft juridisch bindende regels voor alle functies en

activiteiten in de fysieke leefomgeving in de
gemeente. Uiteindelijk moet per locatie zo goed
mogelijk duidelijk worden wat er kan en mag en hoe
de gemeente zijn bevoegdheden en wettelijk
instrumentarium inzet om te reageren op initiatieven.
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Bijlage 3. Ambitiedocument omgevingswet Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
In 2019 is door de raden van de gemeenten Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo het Ambitiedocument
Omgevingswet vastgesteld. Het Ambitiedocument is
een richtinggevend kader voor de invoering van de
Omgevingswet.

Beleid, besluitvorming en regelgeving over de fysieke
leefomgeving stellen de BUCH-gemeenten op met een
samenhangende benadering. Dit gebeurt door de
(maatschappelijke) opgaven centraal te stellen en per
opgave te bekijken wat nodig is. De basis hiervoor
wordt gelegd in de omgevingsvisie, waarin alle
beleidsvelden zijn samengebracht en de kenmerkende
eigen waarden zijn gewaarborgd. Dit biedt de
mogelijkheid om samenhang aan te brengen in de
uitvoering van de opgaven voor de fysieke
leefomgeving in onze gemeenten.

De aanleiding voor het ambitiedocument is de komst
van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet komen
alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij
elkaar. Thema’s als gezondheid en veiligheid, maar
ook geluid, natuur en water maken integraal
onderdeel uit van visies en beleid. Samenwerken,
participatie en integraal werken zijn pijlers onder de
wet. Met het programma Omgevingswet worden de
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en
de Werkorganisatie BUCH voorbereid op de invoering
van deze wet. Met deze gezamenlijke aanpak kunnen
wij deze zeer grote operatie als BUCH, met zijn vieren
klaren.

De vier gemeenten vinden het belangrijk om vanuit
‘lokale kleur’ te werken. De Omgevingswet biedt
binnen deze samenwerking voldoende ruimte voor
lokale kleur. Zoals in het bedrijfsplan voor de
Werkorganisatie BUCH is aangegeven, is politiekbestuurlijke autonomie en beleidsvrijheid per
gemeente hét fundament onder een vergaande
ambtelijke fusie. Bij de implementatie van de
Omgevingswet komt die autonomie en beleidsvrijheid
vooral tot uiting bij het opstellen van de
omgevingsvisie en het omgevingsplan. De
Omgevingswet legt nadrukkelijk de focus op de
samenhang binnen het grondgebied. De waarden van
de fysieke leefomgeving en de identiteit staan
centraal. De verbetering, versterking en ontwikkeling
van de fysieke leefomgeving bepaalt de inhoud van de
omgevingsvisie, maar ook van het omgevingsplan.

In het Ambitiedocument worden enkele uitspraken
gedaan ten aanzien van de omgevingsvisie, die hier
worden geplaatst binnen het kader van het plan van
aanpak: omgevingsvisie.
De BUCH-gemeenten ontwikkelen met elkaar en
samen met inwoners, ondernemers en stakeholders
de Omgevingsvisie. Uit de visie blijkt de gezamenlijke
BUCH ambities en beleidsdoelen voor de fysieke
leefomgeving. Op lokaal niveau kunnen de gemeenten
hun eigen accenten aanbrengen en prioriteiten
stellen. In de gemeente Uitgeest is reeds een ontwerp
omgevingsvisie vastgesteld.

Met de focus op de fysieke leefomgeving wordt er nog
nadrukkelijker dan tot nu toe ingezet op de
ontwikkeling van de reeds aanwezige
gebiedskenmerken en de aanwezige kwaliteiten. De
benadering vanuit de fysieke leefomgeving heeft tot
gevolg dat de gebiedsopgaven, invulling van de
bestuurlijke afwegingsruimte en beleidskeuzen per
gebied duidelijk kunnen verschillen: tussen de vier
gemeenten en binnen de gemeentegrenzen. Daarbij
verkennen we in het proces de kansen en
meerwaarde van samenwerking tussen de gemeenten
bij het opstellen van de instrumenten.

Na de vaststelling van een omgevingsvisie is periodiek
onderhoud nodig door aanpassing en wijziging. Een
omgevingsvisie is geen statisch document en geen
blauwdruk voor de toekomst zullen zich steeds
nieuwe ontwikkelingen in het fysieke domein
voordoen, waarop een standpunt moet worden
ingenomen. Dit maakt deel uit van de beleidscyclus
die onderdeel uit maakt van het cyclische proces van
een omgevingsvisie.
Voor een afstemming op beleidsterreinen zal de
gemeente Uitgeest op onderdelen die voor Uitgeest
relevant zijn, aanhaken en deelnemen in dit proces.
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Uitvoeringsparagraaf
De omgevingsvisie bevat een uitvoeringsparagraaf,
waarin we aangeven of we onderdelen gaan uitvoeren
of verder uitwerken in een programma.

Bijlage 4. Na de Omgevingsvisie
De omgevingsvisie vormt de basis voor het
omgevingsplan. De omgevingsvisie gaat over beleid en
keuzes, het omgevingsplan over de juridisch bindende
regels.

Programma
Het programma is een flexibel instrument dat tijdens de
looptijd van de omgevingsvisie wordt bijgesteld. Het
programma is een zelfstandig document dat het college
van burgemeester en wethouders vaststelt. Een
gemeente kan het programma inzetten voor het
concretiseren van een beleidsonderwerp uit de
omgevingsvisie. Of voor de uitwerking van de
omgevingsvisie voor een specifiek gebied.

Omgevingsplan
Elke gemeente moet per 1 januari 2029 beschikken over
één omgevingsplan conform de Omgevingswet. Tot die
datum geldt een overgangsperiode, waarbij in essentie
de huidige bestemmingsplannen bij de inwerkingtreding
van de wet van rechtswege het tijdelijke deel van het
omgevingsplan vormen. Vervolgens verhuizen de regels
gebieds- en stapsgewijs van het tijdelijke deel naar het
nieuwe deel van het omgevingsplan. Het streven is om
voor de vier BUCH-gemeenten uiterlijk in 2025/2026
omgevingsplannen conform de Omgevingswet gereed te
hebben.

Beleidscyclus
De omgevingsvisie maakt nadrukkelijk onderdeel uit van
de beleidscyclus. Steeds als nieuwe maatschappelijke
opgaven zicht voordoen zal dit in de beleidscyclus
worden ingebracht en vertaald in de omgevingsvisie. Na
de vaststelling van de omgevingsvisie vindt uitvoering
plaats van de beleidsdoelen die in de visie zijn
opgenomen.
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Bijlage 5. Participatie en communicatie.
De gemeenten geven participatie een belangrijke
plaats in het proces van beleidsontwikkeling door
inwoners, ondernemers en andere partijen
vroegtijdig, meer en actiever te betrekken in de
verschillende stappen. Allen kunnen creativiteit,
meningen, informatie, kennis en ideeën voor
ontwikkelingen inbrengen en meedenken over het
opstellen van het te voeren beleid. Hiermee wordt
gebruik gemaakt van de kennis die in de samenleving
aanwezig is. Deze aanpak draagt in belangrijke mate
bij aan de integraliteit van de omgevingsvisie. Het
wordt een omgevingsvisie met en voor inwoners,
ondernemers en andere stakeholders. Participatie
vergroot het draagvlak van de omgevingsvisie door
betrokkenheid te genereren en te stimuleren.

een grote bereidheid om te participeren. Er is ook
wantrouwen richting gemeente vanwege mindere
ervaringen in het verleden. De bereidheid is vooral
groot als het gaat over onderwerpen die op
wijkniveau spelen. Veel geënquêteerden willen
reageren op stukken. Men wil op de hoogte gehouden
worden door publicatie in het huis-aan-huisblad, via
de gemeentelijke website, social media of een
elektronische nieuwsbrief. Reageren op een eigen
gekozen moment via internet wordt belangrijk
gevonden. Bijeenkomsten worden ook belangrijk
gevonden. Jongeren hechten veel aan de inzet van
social media.

Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om
de discussie over de omgevingsplannen en –visies, en
de daarbij behorende beleidskeuzes, te voeren aan de
voorkant van het proces en niet ‘achteraf’ in de fase
van de wettelijke procedure (bezwaar en beroep).
Participatie kan op een volwaardige manier plaats
vinden als de communicatie ondersteunend is en is
ingericht op de overdracht van kennis over de
onderwerpen waardoor deelnemers beter in staat
worden gesteld om inhoudelijk deel te nemen.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om
richting te geven aan de inzet van de participatie
middelen om een zo breed mogelijke groep inwoners
te informeren, benaderen en betrekken. Extra
aandacht krijgen de normaal
ondervertegenwoordigde groepen, zoals jongeren en
jonge gezinnen. Per processtap zullen de participatie
middelen worden benoemd. Daardoor kan per
gemeente maatwerk worden geleverd passend bij de
wensen en de behoefte.
In de communicatie zal het doel van de participatie bij
het instrument omgevingsvisie duidelijk worden
gedefinieerd, zodat men met de juiste verwachtingen
aan het proces deelneemt. De gemeenteraden zullen
de participatie ruimte bepalen bij het vaststellen van
de Notitie analyse voor participatie, waardoor

Door de Hogeschool van Amsterdam is door
studenten bestuurskunde een enquête afgenomen
over participatie onder honderden inwoners van zes
wijken in de drie gemeenten. Dit onderzoek heeft een
aantal inzichten opgeleverd. Er is over het algemeen
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duidelijk wordt waarover de beleidsontwikkeling wel
en niet gaat. In de communicatie zal vroegtijdig bij de
verschillende processtappen duidelijk worden
gemaakt wat in een stap gebeurd, wat er wordt
verwacht en wat met de inbreng wordt gedaan. Er
vindt regelmatige terugkoppeling plaats via
verschillende communicatie middelen.

De participatie is belangrijk en een wezenlijk
onderdeel van het proces. De wetgever geeft een
motiveringsplicht aan het bevoegd gezag om bij het
besluit tot vaststelling van de omgevingsvisie aan te
geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de
voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.
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Bijlage 6. Risicomanagement
Om het proces naar de omgevingsvisie te beheersen
worden periodiek risicosessies gehouden. In deze
sessies worden mogelijke risico’s geïnventariseerd.
Aan de hand van kans van optreden van het risico en
de gevolgen van het optreden van het risico op tijd,
geld en imago wordt een ranglijst op gesteld. Voor de
toprisico’s worden beheersmaatregelen vastgesteld.
Dit zijn preventieve of correctieve maatregelen.
Gedurende het proces worden de risico’s opnieuw
tegen het licht gehouden en wordt nagegaan of er
nieuwe risico’s zijn die om beheersmaatregelen
vragen. Onderstaande risico’s zijn de top risico’s uit de
eerste risicosessie die gehouden is bij het opstellen
van het plan van aanpak.
Gedurende het proces kunnen de volgende risico’s
mogelijk tot vertraging of tot bijstelling van het
project leiden.
1 Medewerkers (intern of extern) hebben
onvoldoende tijd om een goede inhoudelijke inbreng
te leveren. Maatregel: op tijd zorgdragen voor
inpassing in afdelingsplannen, zowel intern als extern.
2 Onvoldoende middelen beschikbaar als bijvoorbeeld
een externe deskundige nodig is. Maatregel: Oplossen
binnen het Programma Omgevingswet.
3 Onvoldoende reacties tijdens participatie waardoor
er onvoldoende inbreng van inwoners is. Maatregel:
participatiestrategie aanpassen gedurende het proces.
4 De besluitvorming in de gemeenten Bergen,
Castricum en Heiloo lopen qua planning uit de pas.
Maatregel: zorgvuldige voorbereiding en planning,
eventueel een aanpassing aan de planning.
5 De besluitvorming in de gemeenten Bergen,
Castricum en Heiloo zijn inhoudelijk verschillend.
Maatregel: Inhoudelijk verschillende besluitvorming
kan prima, geen maatregel nodig.
6 Belanghebbenden voelen zich onvoldoende
betrokken. Maatregel: alle belangengroepen goed
betrekken bij de totstandkoming van de visie. Dit
aspect gedurende het project goed in het oog
houden.

22

Bijlage 7. Kosten

van € 30.000 voor Bergen, Castricum en Heiloo
gezamenlijk beschikbaar.

De kosten van de voorbereiding van de
omgevingsvisies komen ten laste van het Programma
Invoering Omgevingswet. Voor de duur van dit
Programma is tot en met 2019 jaarlijks een bedrag

Voor de jaren 2020 en 2021 zal een aanvullend
voorstel worden gedaan. De raming van de kosten
voor het opstellen van de omgevingsvisies is als volgt:

2019
15.780

2020
100.000

2021
100.000 €

totaal
215.780

Castricum

48.475

75.000

75.000

198.475

Heiloo

15.722

75.000

75.000

165.722

Bergen

€
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