
 

 

  

 

--------------------------------------------UITNODIGING------------------------------------------------------------------- 

 

 

Brede Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo 

 

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  

Datum  : 29 november 2017   

Tijd  : 19:00  uur  inloop  

    19:30  uur  start programma 1 

    21:30  uur einde programma gevolgd door drankje/hapje  

Locatie  : gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1, 1902 CA  

 

Voor de 4 gemeenteraden organiseren we op woensdag 29 november weer een raadsbrede 

informatie avond. 

Er zijn twee thema’s; de voortgang BUCH werkorganisatie en de Omgevingswet. 

 

Voor wat betreft de voortgang BUCH werkorganisatie zult u geïnformeerd worden over de 

voortgang van de BUCH werkorganisatie en een doorkijkje krijgen naar de procesoplossingen en 

heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Daarna volgt het thema Omgevingswet en dan gaat het met name over de sturingsfilosofie van de 

raad en participatie. Hoe gaan de raden om met initiatieven? In welke mate legt u lokaal vast wat 

ergens wel of niet als functie is toegestaan? Welke houding neemt u als lokale overheid aan: wat 

wel kan of wat niet mag? En op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan participatie met 

de samenleving?  

De keuzes worden gemaakt door de nieuwe gemeenteraden, maar het is van belang nu wel het 

gesprek aangaan over de keuzes waar de raad straks voor staat. De volgende raadsperiode zal 

steeds meer in het teken staan van het werken in de geest van de Omgevingswet. Daarom is 

bewustwording over deze keuzes en de veranderende rol van de raad op dit moment al belangrijk.  

 

Tip: lees ter voorbereiding op de avond het artikel over de stille revolutie : 

https://overmorgen.nl/wp-content/uploads/2017/03/20170310-Binnenlands-Bestuur-essay-Veel-te-

stille-revolutie.pdf 
 

Kortom, een interessante avond over de impact van de Omgevingswet op de rol van de 

gemeenteraad 

 

De avond wordt voor u georganiseerd door de begeleidingsgroep vanuit de vier gemeenteraden, 

samen met de raadswerkgroep Omgevingswet en in coproductie met het BUCH bestuur en de 

Directie. 

 

 

Programma op volgende pagina  

 

                                                
1 Voorafgaand vergadert de raadswerkgroep Financiële Aspecten in het gemeentehuis van Castricum. 
De agenda ontvangt u separaat. 

https://overmorgen.nl/wp-content/uploads/2017/03/20170310-Binnenlands-Bestuur-essay-Veel-te-stille-revolutie.pdf
https://overmorgen.nl/wp-content/uploads/2017/03/20170310-Binnenlands-Bestuur-essay-Veel-te-stille-revolutie.pdf


 

 

  

 

 

 

PROGRAMMA 

 

19:30  Opening en introductie door voorzitter Hetty Hafkamp,  

voorzitter Bestuur werkorganisatie BUCH 

 

19.40  - Voortgang BUCH werkorganisatie. 

Guy Heemskerk (algemeen Directeur BUCH) 

- Richting procesoplossingen  

Eelke Freerkstra (concerncontroller BUCH werkorganisatie) 

- Voortgang ICT 

Rob Driehuis (programmamanager I&A) .    

 

20.15  Implementatie Omgevingswet – introductie door Annemieke Slokker  

implementatiemanager Omgevingswet, BUCH werkorganisatie  

 Terugblik; welke stappen zijn al gezet en wat zijn de vervolgstappen? 

 

20.30  Toelichting op de veranderende rol van de raad (sturingsfilosofie) bij de nieuwe  

 Omgevingswet – Feddo Zielstra en Saskia Moolhuijzen van bureau Over Morgen 

 Inzicht in de keuzes waar de gemeenteraad voor staat 

 Wat zijn dan de bevoegdheden rond Omgevingsvisie en Omgevingsplan? 

 Inspiratie vanuit de praktijk rond participatie 

 

20.45  Aan de slag met een casus rond sturingsfilosofie en participatie  

(in groepen uiteen) 

 

21.15  Bespreken van praktijkvoorbeelden uit de BUCH gemeenten 

 Interview met Ciska de Jong (gebiedsregisseur) over Zandzoom (Heiloo) en  

Zanderij Noord (Castricum); hoe is daar invulling gegeven aan het participatietraject?  

Hoe zou dat er uit zien als de Omgevingswet van kracht is? 

 

21.30  Afsluiting door de voorzitter 
. 

 

 

Na afloop een drankje en een hapje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met : griffie@heiloo.nl  of 072 5356792 

mailto:griffie@heiloo.nl

