
Beantwoording technische vragen van de fractie van CDA over Omgevingswet

Op 6 februari ontvingen wij technische vragen van de fractie van CDA. Onderstaand treft u de 
beantwoording aan.

Vraag:
Wonen de deelnemers aan de werkateliers pilotwijk noordwest in deze wijk, aantal en eventuele 
externen?

Antwoord: Er is in november 2019 een werkatelier geweest. Die is gehouden in het kader van het 
bepalen van de kernwaarden ten behoeve van de Omgevingsvisie. Concrete invulling aan het 
participatietraject voor het pilotproject Woonwijken Noordwest, zoals beschreven in het projectplan 
van 20 november 2018 (kenmerk: 711023) heeft nog niet plaatsgevonden. In ons collegebesluit van 1 
oktober 2019 (kenmerk: 718133) hebben wij besloten de planning van het pilotproject aan te passen 
zodat deze aansluit op het traject van de omgevingsvisie. Er zal begonnen worden met het pilotproject 
aan het einde van fase 2 van de omgevingsvisie, wanneer er een visie-op-hoofdlijnen is opgesteld en 
er besluitvorming plaatsvindt over het gewenste ontwikkelscenario voor de omgevingsvisie. 

Vraag: 
Kopie / inzage in de verslaglegging en actielijst van de werkateliers?

Antwoord: In een kopie en inzage in de verslaglegging kan worden voorzien zodra het nog op te 
starten participatietraject voor het pilotproject Woonwijken Noordwest afgerond is. 

Vraag:
Welke ervaring is er in de pilot met participatie opgedaan (verzwaard advies/verklaring geen 
bedenkingen)?

Antwoord: Er is nog geen ervaring met participatie opgedaan in het pilotproject; zie het antwoord op 
vraag 1.

Vraag:
Wat is de voortgang bij het instellen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit?

Antwoord: Nog voor het zomerreces wordt er i.s.m. MOOI Noord-Holland een proces opgestart dat als 
doel heeft om een gemeentelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen, die tenminste advies 
uitbrengt over de wijziging van rijksmonumenten. Onderdeel van dat proces zal ook zijn om vast te 
stellen of de commissie aspecten zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie, welstand, landschap, stedenbouw 
en infrastructuur behandelt. Voor het einde van dit jaar zal in de raad besluitvorming plaatsvinden over 
het instellen van de nieuwe Commissie ruimtelijke kwaliteit (inclusief taakomschrijving en werkwijze).

Vraag:
Wat is het tijdpad voor het vaststellen van de lege verordening met ingang van 2021?

Antwoord: Met de lopende projecten Was-wordt en Financiën wordt in beeld gebracht en geadviseerd 
op welke onderdelen de legesverordening aangepast dient te worden. Enerzijds gaat het om de 
wettelijke wijzingen per januari 2021, anderzijds om lokale keuzes voor vergunningplichtige (en dus 
legesplichtige) activiteiten. Daarnaast komt de VNG na verwachting rond het zomerreces met een 
modelverordening om gemeenten op weg te helpen. Het nieuwe legesmodel (inclusief verordening) 
zal voor het einde van 2020 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.


