Beantwoording vragen GroenLinks voor de commissie Ruimte van 16 januari 2020
Agendapunt 4, omgevingswet n.a.v. Voortgangsoverzicht 2001:
1.
pagina 1: “Er is een apart project “Financiën” gestart, waarin de financiële gevolgen van de
invoering van de omgevingswet in kaart worden gebracht.” ==>Wanneer kan de raad daar de
resultaten van verwachten
Antwoord:
Het project ‘Financiën’ is eind 2019 gestart. De raad kan voor het zomerreces de resultaten van dit
project verwachten.
2.
pagina 1: “In de periode januari - juli 2020 worden alle overheidsorganisaties en hun ICTleveranciers volgens planning geholpen, zodat iedereen de technische basis op tijd op orde heeft.”
==>Wanneer is Heemstede aan de beurt?
Antwoord:
Er moet nog een aantal zaken geregeld worden om aan te sluiten en dus een tijdsreservering voor
ondersteuning te maken.
•
Er dient een contract te zijn met leverancier(s) van de vergunningensoftware, plansoftware
en/of regelbeheersoftware.
Op dit moment zitten we midden in de aanbestedingsfase.
•
Met de bewuste leveranciers wordt afgesproken hoe de Digikoppelingen gerealiseerd moeten
worden.
Bovenstaand proces wordt medio maart 2020 afgerond.
3.
pagina 3: Uit de aanpassing van de planning voor het omgevingsplan, vastgesteld door het
college op 1 okt. 2019, blijkt: “De omgevingsvisie adresseert ook de “nieuwe” maatschappelijke
opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, en de gezonde leefomgeving. Deze nieuwe thema’s
moeten eerst worden uitgewerkt in de omgevingsvisie, voor dat zij kunnen worden uitgewerkt in het
omgevingsplan.” ==> Hoe wordt raad daarbij betrokken. Wanneer en hoe zal de raad vaststellen hoe
de nieuwe opgaven in de omgevingsvisie worden opgenomen?
Antwoord:
Dit is deels al gebeurd, omdat de raad bijvoorbeeld het projectplan voor de opstelling van de
Omgevingsvisie, de beleidsanalyse fase 1, “Heemstede van A tot Z” en de aangepaste aanpak voor
fase 2 (opstelling visie-op-hoofdlijnen) heeft vastgesteld. In deze stukken is o.a. aangegeven dat deze
thema’s nader worden uitgewerkt hoe de thema’s uiteindelijk in de visie moeten landen.
Bovendien stelt de raad het eindproduct van fase 2 (3e kwartaal 2020) en uiteindelijk de
Omgevingsvisie (1e helft 2021) vast. Via de maandelijkse voortgangsrapportage Omgevingswet wordt
de raad over de voortgang en ontwikkelingen geïnformeerd.
4.
pagina 6: notitie: Eric de Zeeuw: Het omgevingsplan start weer in september dit jaar met eerst
met eerst een “ambitie analyse en gewenste ontwikkelrichting”. Het projectplan voor het
omgevingsplan Woonwijken Noord-West geeft aan dat 1) conform een amendement van de raad in de
pilot omgevingsplan woonwijken Noordwest geen gebruik gemaakt wordt van de diensten van de
welstandscommissie voor aanvragen uit deze woonwijken en dit na afloop te evalueren; en 2) in de
tussentijd de Welstandsnota 2016 Heemstede als toetsingskader voor de aanvragen
omgevingsvergunning te handhaven, en 3) de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid, inclusief
de ervaringen met de Welstandscommissie, voor heel Heemstede te evalueren en hierbij ook de
inwoners te betrekken zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is.” ==>
Is een goede evaluatie nog te doen als input voor de omgevingsvisie als het omgevingsplan
Woonwijken Noord-West pas in september weer start?
Antwoord:
De evaluatie van het ‘tijdelijke’ welstandsbeleid dient niet zozeer als input voor de Omgevingsvisie,
maar als input voor het Omgevingsplan. Dit zal aansluitend op de Omgevingsvisie en het
Omgevingsplan Woonwijken Noordwest worden opgesteld. Op het moment dat de resultaten van de
evaluatie bekend zijn, zal zonodig het Omgevingsplan worden aangepast.

