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Impressieverslag Lagerhuisdebat Omgevingswet 
 

Woensdag 8 maart was de raadsinformatie bijeenkomst BUCH, ditmaal over de 
Omgevingswet. Met de Omgevingswet wordt bestaande wetgeving voor de fysieke 
leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één 
samenhangend stelsel. Uitgangspunten daarbij zijn minder en overzichtelijkere regels, 
meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.  
Tijdens deze avond maakten de raadsleden kennis met de Omgevingswet en de 
gevolgen voor de gemeenten.  
 
Na een korte presentatie over de 
Omgevingswet, ging het Lagerhuisdebat van 
start. Acht stellingen gebaseerd op de 
veranderende rol van de gemeenteraad onder 
de Omgevingswet vormden het materiaal voor 
het debat. Op die manier verkenden de 
raadsleden verder de kansen en dilemma’s van 
de wet: loslaten, vertrouwen, samenwerking, 
participatie en dienstverlening.  
Dit is een nieuwe vorm om met elkaar naar een 
onderwerp te kijken.  Een variatie op de 
vertrouwde vergaderingen. Dit leidde tot een 
open en levendig debat met als voordeel dat er 
letterlijk en figuurlijk meer beweging is.  
 
Ingrediënten voor deze avond: 

 één onderwerp dat bij uitstek geschikt is om gezamenlijk te benaderen: de rol van de 
gemeenteraad onder de Omgevingswet; 

 acht prikkelende stellingen over bovenstaand onderwerp; 

 ongeveer vijfendertig raadsleden van de vier gemeenten als deelnemers; 

 betrokken bestuurders en ambtenaren als publiek; 

 een ervaren gespreksleider van de Debatacademie.  
 
Het Lagerhuisdebat is een debatvorm die is afgekeken van het Engelse parlement. De 
gespreksleider leest een stelling voor, waarna iedere deelnemer bepaalt of hij of zij het 
ermee eens is of niet. Wie voor is, loopt naar de ene kant van de ruimte en wie tegen is, gaat 
aan de andere kant zitten. Vervolgens kunnen deelnemers spreekgelegenheid vragen aan 
de gespreksleider. Zij kunnen dan hun visie geven. Op basis daarvan kunnen deelnemers 
hun mening bijstellen en naar de overkant wandelen, of zelf spreekgelegenheid vragen om 
hun zegje te doen.  
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De stellingen 
Om het debat op gang te brengen, leest de gespreksleider één voor één de stellingen voor. 
Per stelling kunnen de deelnemers reageren.  
 
Stelling 1: “Deze BUCH-regio is de mooiste regio van Noord-Holland om bouwinitiatieven te 
ontplooien.” 
 
Eens: 
De voorstanders van deze stelling brachten onder meer naar voren dat de regio voldoende 
ruimte heeft om te bouwen op inbreidingslocaties en Zandzoom. Daarvoor hoeven de 
gebieden buiten de kernen niet vol gebouwd te worden. Verder wordt als argument 
aangevoerd dat het ook kan gaan om initiatieven voor het versterken van toerisme.  
 
Oneens: 
De tegenstanders van deze stelling brachten onder meer naar voren dat verdere uitbreiding 
niet meer mogelijk is. Alleen inbreiding in de kernen is nog een optie. Verder werd 
aangegeven dat in de gemeente Bergen niet te veel gebouwd moet worden voor toerisme 
om te voorkomen dat het geen herkenbare plek meer is. Daarentegen moeten we ervoor 
zorgen dat de toeristen zich in de BUCH-regio vermaken.   
 
Stelling 2: “Het is prima wanneer twee buurgemeenten totaal verschillende regels hanteren.” 
 
Eens: 
De raadsleden die het eens waren met deze stelling voerden onder meer aan dat goede 
afstemming binnen de BUCH belangrijk is, maar de eigenheid van de omgeving en het dorp 
moet voorop staan. Verschillende regels hoeven elkaar niet te bijten. Voor het ene dorp kan 
een regel heel goed werken en in het andere dorp niet.  
 
Oneens: 
Raadsleden die tegen deze stelling waren, gaven 
aan dat de voordelen van de BUCH 
samenwerking juist het afstemmen van zaken is, 
slimme oplossingen en ideeën van elkaar 
overnemen en van elkaar leren. Hanteren van 
verschillende regels is alleen prima als de 
gemeenten het bewust met elkaar hebben 
afgestemd en ze er samen beter van worden. 
 
 
Stelling 3: “Ruimte geven aan inwoners en ondernemers is belangrijker dan regels.” 
 
Eens: 
De deelnemers die het eens zijn met deze stelling, ontkennen niet dat er regels moeten 
bestaan, maar vinden de ruimte voor inwoners en ondernemers belangrijker. De gemeente is 
er voor de burgers en niet andersom. Door voortschrijdend inzicht moeten we kunnen 
afwijken van regels, indien een meerderheid daarmee akkoord gaat. Verder werd opgemerkt 
dat participatie en afstemming met de omgeving een belangrijk onderdeel is van het geven 
van ruimte aan inwoners en ondernemers.  
 
Oneens: 
Deelnemers die het niet eens zijn met stelling, benadrukken vooral dat regels er zijn voor het 
algemeen belang. Natuurlijk is de gemeente er voor de burgers, maar de gemeente is de 
bewaker van de goede verdeling van de ruimte. Als er geen regels zijn welke burger krijgt 
dan meer ruimte en welke minder?  
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Stelling 4: “Elke gemeente stelt hun eigen ambities vast voor de omgevingsvisie.” 
 
Eens: 
Bijna alle deelnemers waren het eens met deze stelling. De voorstanders van deze stelling 
vragen waarom we allemaal dezelfde ambitie zouden willen hebben. Voor alle gemeenten 
liggen de ambities hoog en verschillen ze van elkaar. Diversiteit werd genoemd als voordeel 
van eigen ambities. In de ene gemeente kun je mooi wonen en in de buurgemeente is 
voldoende werkgelegenheid. 
 
Oneens: 
De tegenstanders van deze stelling vinden het een goede zaak om de ambities in 
samenhang met elkaar vast te stellen. Met een gemeenschappelijk streven kunnen de 
gemeenten wel verschillende doelstellingen hebben. Gericht op samenwerking, verdeling 
van taken en kijken waar elke gemeente het krachtigste in is.  
 
Stelling 5: “Alle inbreidingen moeten gedelegeerd worden aan het college.” 
 
Eens: 
De raadsleden die deze stelling onderschrijven zeggen onder meer dat, de uitvoering aan 
het college overgelaten moet worden, nadat de gemeenteraad volledig de kans heeft gehad 
om de kaders vast te stellen. De kans op ongewenste ontwikkelingen wordt voorkomen, 
omdat omwonenden hun rechtsbescherming houden en de gemeenteraad de visie vaststelt 
en hun controlerende taak houdt. Ook wordt aangegeven dat in de visie gebieden 
aangewezen kunnen worden, waarin de raad stringenter hun bevoegdheid wil houden of juist 
minder. Verder wordt opgemerkt dat de basis van de Omgevingswet vertrouwen is. 
Vertrouwen is essentieel voor het slagen van de vereenvoudiging en bundeling van de 
regelgeving.  
 
Oneens: 
De raadsleden die tegen deze stelling waren, 
verwachten juist wel ongewenste ontwikkelingen 
in het geval van inbreidingslocaties. Ze delen de 
mening dat de gemeenteraad kaders moet 
vaststellen en taken moet delegeren aan het 
college. De gemeenteraad moet vastleggen 
welke inbreidingen wel en welke niet 
gedelegeerd worden aan het college afhankelijk 
van de bouwhoogte en de locatie van de 
ontwikkeling.  
 
Stelling 6: “We moeten inwoners de omgevingsvisie laten ontwikkelen.” 
 
Eens: 
De voorstanders van deze stelling vinden dit een goed plan. Het betrekken van inwoners en 
aan de voorkant met inwoners in gesprek gaan is belangrijk, volgens de voorstanders van 
deze stelling. Daarbij wordt van belang geacht om een goede afspiegeling van inwoners te 
betrekken, bijvoorbeeld door een valide steekproef. Ook wordt aangegeven dat de 
gemeenteraad meer van buiten naar binnen moet denken. Echter politici doen alles om van 
binnen naar buiten te blijven handelen.  
 
Oneens: 
Tegenstanders van deze stelling benadrukken dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor 
het algemeen belang. Die afweging kunnen we niet enkel overlaten aan de inwoners. Ook 
moet de gemeenteraad de visie uiteindelijk vaststellen. Binnen het hele proces is er ruimte 
voor burgerparticipatie, wat door de gemeenteraad in hun afwegingen meegenomen wordt. 
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De tegenstanders stellen dat sommige partijen niet betrokken zullen worden en dat de 
samenhang in de visie en sommige onderwerpen zullen ontbreken.  
De tegenstanders zijn het wel met de stelling eens als er zou staan dat de inwoners de 
omgevingsvisie mee ontwikkelen.  
 
Stelling 7: “We moeten regelvrije zones aanwijzen.” 
 
Eens: 
De voorstemmers stellen dat door de afwezigheid van regels hele mooie dingen kunnen 
ontstaan. Wel zullen er altijd een aantal spelregels nodig zijn. Dit is ook het geval bij het 
voorbeeld uit gemeente Almere.  
 
Oneens: 
Tegenstemmers willen geen vrijstaat of Belgische toestanden binnen de gemeente. Als 
voorbeelden van te verwachten problemen worden vreemde luchten, geluidsoverlast en 
hoogbouw genoemd. Niet alles hoeft dicht geregeld te worden, maar er is altijd een grens 
nodig en dus regels.  
 
Stelling 8: “Iedere gemeente moet bouwinitiatiefnemers op de hoogte brengen van alle 
mogelijke locaties in de regio.” 
 
Eens: 
De overheid hoort per definitie volledig transparant te zijn, volgens de deelnemers die deze 
stelling onderschrijven. Het is ook onderdeel van de ambitie van de BUCH om te behoren bij 
de beste dienstverleners van Nederland.  
 
Oneens: 
De deelnemers die het oneens zijn met deze stelling, hebben met name moeite met het idee 
dat dit een taak voor de overheid is. Bouwinitiatiefnemers moeten zelf de moeite nemen om 
de locaties in de regio te verkennen of zijn al op de hoogte van alle locaties.  
 
 
 
 


