
 
          
                                          

 
 
Uitnodiging Raadsinformatieavond BUCH gemeenteraden 
25 mei 2016  
 
Aan : Raadsleden en commissieleden van de vier BUCH gemeenteraden,  

       wethouders 
Van : Griffie 
 
Onderwerp : Raadsinformatieavond  
 
Datum : 25 mei 2016 
Aanvang : 19:30 uur 
Locatie : Raadzaal Castricum 
 
De raadsinformatieavond voor de vier BUCH gemeenteraden bestaat uit drie onderdelen.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Deel 1 
19:30 – 20:00 Informatiebijeenkomst voor met name de BUCH gemeenteraden 

Uitgeest, Castricum en Heiloo over Knooppuntontwikkeling op de 
Zaancorridor. 

Deel 2 
20:00 – 21:30  Informatiebijeenkomst voor de BUCH gemeenteraden over de  

Omgevingswet 
Deel 3 
21:30 – 22:00 Informatiebijeenkomst voor de BUCH gemeenteraden over het 

begrotingsproces van 2017 voor de werkorganisatie BUCH en de 
gevolgen voor de begrotingen van de vier afzonderlijke gemeenten  

 
Deel 1: 
De raden krijgen op hoofdlijn informatie over de knooppuntontwikkeling op de Zaancorridor: 
Wat is het, wie werken eraan, wat kunnen we ermee. Maar ook waar staan we nu en wat 
komt er aan? 
U krijgt een korte presentatie en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dit 
onderwerp is met name relevant voor Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
 
Deel 2: 
Met de komst van de Omgevingswet in 2018 worden de wetgeving en regels voor ruimte, 
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld. De Omgevingswet regelt daarmee 
het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het 
stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien; minder regels, overzichtelijke regels, meer 
ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk.  
 
De heer Hoorn van Platform 31 en de heer Oostdijk van Berenschot nemen de raadsleden 
van de BUCH gemeenten tijdens de raadsinformatieavond mee in de gevolgen van de 
Omgevingswet. 
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De volgende onderwerpen komen aan bod:  
- Wat is de Omgevingswet? (aanleiding, reikwijdte van de wet, verbeterdoelen, instrumenten, 
planning) 
- Wat betekent de wet voor een gemeente? (verandertypen zoals door VNG geformuleerd, 
decentralisatie van regelgeving, instrumenten, verhouding tot andere bestuurslagen, 
implementatietraject, nut en noodzaak van een regionale aanpak) 
- Wat is de rol van de gemeenteraad? (rol bij implementatie en keuzes die een gemeente nu 
al moet/kan maken, verhouding raad-college, verhouding tot burger, durven loslaten). 
U krijgt een presentatie en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Deel 3: 
De raden krijgen een presentatie van een vertegenwoordiger van de werkorganisatie BUCH 
over het begrotingsproces van 2017 voor de werkorganisatie BUCH en de gevolgen voor de 
begrotingen van de vier afzonderlijke gemeenten 
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