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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Besluit van het college van B&W om de concept omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard
voor een periode van zes weken ter visie te leggen.
Inleiding
De omgevingsvisie is één van de nieuwe verplichte instrumenten uit de Omgevingswet. De
concept omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard is een eerste stap hierin. Het vaststellen
van de definitieve omgevingsvisie wordt door de gemeenteraad gedaan. Voordat het echter zover
is, wordt de concept omgevingsvisie ter visie gelegd. Het proces van tervisielegging is een
bevoegdheid van het college van B&W.
Bij de start in 2016 hebben de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk besloten om samen op
te trekken, nog voordat sprake was van een ambtelijke of bestuurlijke fusie. Samen kijken naar
de overeenkomsten tussen de gemeenten, de verschillen benoemen, te richten op mogelijkheden
en ontwikkelingen om de kwaliteit van beide gemeenten te versterken. In 2017 is een
houtskoolschets van de omgevingsvisie opgeleverd, die als basis is gebruikt voor de concept
omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard.
Wij zijn best trots op de concept omgevingsvisie die nu ter visie wordt gelegd. Door de manier
van samenwerken tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, de open gesprekken
(participatie) met inwoners, ondernemers en instanties uit beide gemeenten en de inzet op een
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digitale ontsluiting van de informatie via een eigen website, is het een vooruitstrevende visie
geworden. Geschreven op hoofdlijnen met speerpunten en minder regels. Meer ruimte om samen
te komen tot goede initiatieven. Dit sluit aan bij de “Ja, mits” gedachte van de Omgevingswet. De
positieve insteek op samenwerken is voor de VNG aanleiding geweest om beide
projectwethouders te interviewen over de rol van de wethouder bij het invoeren van de
Omgevingswet en de win-win situatie omdat de Omgevingswet een vliegwiel is voor de
veranderopgave als gevolg van de ambtelijke en bestuurlijke fusie.
De inhoud van de concept omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard is te vinden op:
https://omgevingsvisie.ldhhw.nl/
De omgevingsvisie bestaat uit twee onderdelen:
1. Inhoud
 Speerpunten: negen hoofddoelen die we samen met de omgeving willen bereiken. Op
de visiekaart zijn de doelen in beeld gebracht.
o In een toekomstvisie kijken we naar belangrijke opgaven. Samen met onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties pakken we deze
opgaven op. Er moet daarbij een goede balans zijn tussen de belangen van
economie, samenleving en natuur. Onze negen speerpunten helpen om daar het
gesprek over te voeren en te kijken waar actie gewenst is.
 Waardenkaart: waarden die we voor een locatie belangrijk vinden.
o We vinden het belangrijk dat plannen en ideeën zo worden vormgegeven dat ze
aansluiten bij de waarden van een gebied. Inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen hebben bij de voorbereiding van de omgevingsvisie
benoemd wat zij belangrijk vonden. Deze belangrijke thema's vormen samen de
waardenkaart.
 Idee: hoe een idee een bijdrage kan leveren aan de doelen.
o De omgevingsvisie geeft de belangrijke punten aan die bij nieuwe ideeën worden
afgewogen. Het stappenplan geeft inzicht hoe een idee samen verder te brengen
is. Ook helpt het om te kijken waaraan een idee zou moeten voldoen en wat het
proces is vóór een idee kan worden ingediend.
2. Achtergronden
 Gaat over: wat een omgevingsvisie is, waarom we er een nodig hebben, hoe de
omgevingsvisie tot stand is gekomen en welke programma’s aan de omgevingsvisie
zijn gekoppeld. Ook enkele juridische onderwerpen komen bij achtergronden aan bod.
Kernboodschap
1. De tervisielegging biedt raadsleden de mogelijkheid om in deze fase alvast kennis te nemen
van de inhoud van de omgevingsvisie.
2. De omgevingsvisie past binnen de uitgangspunten van de Omgevingswet.
3. De omgevingsvisie is samen met de omgeving gemaakt.
4. Via een website is de informatie uit de omgevingsvisie beter toegankelijk.
5. Voor het vaststellen van de omgevingsvisie, wordt een schriftelijke vorm gebruikt.
Ad 1
Het is belangrijk om de gemeenteraad actief te blijven informeren over het proces en inhoud van
de omgevingsvisie. Zeker omdat het een lang proces is gebleken en veel relevante informatie te
delen is, voordat de daadwerkelijke bestuurlijke vaststelling volgt. Dit geldt voor de gehele
invoering van de Omgevingswet. Als raadsleden in de meedenkgroep Omgevingswet (vanuit de
gemeenteraden) zitten, dan worden zij ook nog actief bevraagd.
Ad 2
De Omgevingswet vraagt om een andere houding en manier van werken. Dit geldt zowel voor de
gemeente als voor inwoners en ondernemers. Die nieuwe werkwijze gaat uit van vertrouwen. De
verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen komt meer bij de bewoners en ondernemers met een
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plan te liggen. Dit vraagt ook om het anders omgaan met het stellen van kaders en het bieden
van ruimte door de gemeente. Door de geboden ruimte in mogelijkheden, nodigt deze
Omgevingsvisie inwoners, ondernemers, investeerders en maatschappelijke organisaties uit om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze gemeenten.
Ad 3
De Omgevingsvisie is tot stand gekomen met de blik naar buiten gericht en minder op voorhand
door de gemeente gestuurd. Dit is opgepakt in een serie van bijeenkomsten. Hierin gaven
inwoners, ondernemers en andere belangstellenden hun ideeën mee. Deze werkwijze sluit aan
bij de uitgangspunten van samenwerken, zoals die nu ook worden meegenomen bij het opstellen
van het kernenbeleid. De inbreng vanuit de samenleving is belangrijk geweest om:
 de vragen die vanwege ontwikkelingen op ons afkomen scherp te krijgen;
 speerpunten en acties te benoemen om op ontwikkelingen in te spelen;
 waarden te benoemen die belangrijk zijn bij de afweging van plannen.
Ad 4
In de huidige tijd is steeds meer informatie met name digitaal beschikbaar. Dit geldt ook voor de
omgevingswet en de daaraan verbonden instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het
omgevingsplan. Voor websites en de informatie die daarop staat gelden richtlijnen en zijn
afspraken gemaakt voor toegankelijkheid van deze informatie. Meer nog dan bij het maken van
een “papieren” document. Dit maakt dat de informatie op de website beter toegankelijk is dan een
papieren omgevingsvisie.
Het projectteam heeft vanaf het begin de wens en opdracht meegekregen om bij de ontwikkeling
van de omgevingsvisie innoverend te zijn. Dit is onder meer vertaald naar het zoveel als mogelijk
digitaal ontwikkelen van de omgevingsvisie. Onder het regime van de Omgevingswet gaat straks
het delen en beschikbaar stellen van informatie en leggen van contact (aanvragen) digitaal.
Ad 5.
De schriftelijke vorm heeft alleen tot doel om de inhoud van de omgevingsvisie vast te kunnen
stellen. Het digitaal vaststellen en bijkomende archivering van de omgevingsvisie als website is
voor nu nog een (juridische) stap te ver. Het ontwikkelen en vormgeven van een website vraagt
om een andere benadering en werkwijze dan het opstellen van een schriftelijke vorm. Er is
bewust voor gekozen om ons te richten op de website. Vandaar dat de schriftelijke vorm alleen
de inhoudelijke informatie bevat en verder niet is vormgegeven of klantgerichter is gemaakt.
Het digitaal ontsluiten en koppelen van informatie en gegevens vormt een belangrijk onderdeel
van de invoering van de wet. Dit neemt niet weg dat de informatie, indien noodzakelijk ook
schriftelijk gedeeld kan worden. Hiervoor is de eerder genoemde juridisch schriftelijke vorm van
de website beschikbaar.
Consequenties
Het gaat om één omgevingsvisie voor Langedijk en Heerhugowaard, die in beide gemeente het
bestuurlijke proces doorloopt. Met het oog op de aanstaande fusie, is het zeer wenselijk dat aan
het eind van dit proces nog steeds sprake is van een identiek vastgestelde omgevingsvisie
Langedijk en Heerhugowaard.
Communicatie
De tervisielegging van de concept omgevingsvisie wordt bekend gemaakt middels een publicatie
in het Stadsnieuws. De tervisielegging wordt ook via de andere gemeentelijke communicatie
kanalen onder de aandacht gebracht.
Speciale aandacht is er voor de groep inwoners, ondernemers, organisaties en raadsleden die
hebben meegedacht en meegepraat over de inhoud van de omgevingsvisie. Zij worden actief
bevraagd over de omgevingsvisie en of het een goede vertaling is van hun inbreng en de eerder
gestelde vragen.

4

Vervolg
De concept omgevingsvisie wordt zes weken ter visie gelegd, waarbij een ieder in de
gelegenheid wordt gesteld een reactie te geven. Na de tervisielegging worden de reacties
behandeld en beoordeeld. Hieruit volgt de definitieve omgevingsvisie Langedijk en
Heerhugowaard. Het is de planning om deze op de agenda van de gemeenteraad van september
te zetten ter vaststelling. Het hierboven beschreven proces wordt in Langedijk en Heerhugowaard
gelijktijdig doorlopen.
Om de omgevingsvisie actueel en compleet te houden, gaan we uit van een vierjaarlijks ritme
om de omgevingsvisie aan te passen. Een goed moment van aanpassing is het jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen.
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