Agenda commissie Ruimte
Voorlopig
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het
houden van een openbare vergadering op donderdag 18 november 2021 om 20.00 uur in het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1
20:00-20:05
2
20:05-20:35

portefeuillehouder

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 18 november
2021

Spreekrecht inwoners
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen.
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de
voorzitter.

A-stukken
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.)
3
20:35-21:00

4
21:00-21:15

724033

Verklaring van geen bedenkingen Herenboerderij, Cruquiusweg
45a
Stichting Herenboeren wil een herenboerderij stichten op de weilanden
tussen Hageveld en het Zuider Buiten Spaarne en in de daar
aanwezige stal. Om de boerderij planologisch mogelijk te maken is een
vergunning nodig. Voordat het college de vergunning verleent, wordt de
gemeenteraad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af
voor de activiteit afwijken bestemmingsplan.

Van der Have

Opheffen van de op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies
grens bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020)
opgelegde geheimhouding
Na het intrekken van het beroep (tegen het komgrensbesluit) door de
provincie, is er geen aanleiding meer de geheimhouding die rust op het
advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens bebouwde kom’ van 8 mei
2020 van de externe jurist/huisadvocaat, te laten voortduren. De
geheimhouding op het advies wordt opgeheven en alsnog openbaar
gemaakt door verstrekking aan de bezwaarmaker.

Mulder

B-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten)
5
21:15-22:00

Scenario’s uitwerking Omgevingsvisie Heemstede
In het kader van de implementatie van de Omgevingswet wordt een
Omgevingsvisie opgesteld. De Omgevingsvisie beschrijft de gewenste
lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in het geheel,
dus bijvoorbeeld op het gebied van wonen en bouwen, infrastructuur en
groen. Een 80%-versie van drie scenario’s voor de uitwerking van de
Omgevingsvisie worden voorgelegd aan de Heemsteedse inwoners. Dit
is een stap om te komen tot een gedragen omgevingsvisie. Na deze
consultatie zal de raad vervolgens de visie-op-hoofdlijnen en het
voorkeursscenario voor de uitwerking van de Omgevingsvisie
vaststellen.

Van der Have

C-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die het college ter informatie aan de raad stuurt. De raad hoeft hierover niet te
besluiten. Deze stukken worden alleen op verzoek van een raadslid geagendeerd.)
6
22:00-22:15

Jaarverslag 2020 De Meerlanden Holding N.V
Het college heeft het jaarverslag 2020 ontvangen en stuurt dit ter
informatie aan de commissie Ruimte.
Op verzoek van het CDA geagendeerd met de bijgevoegde politieke
kernvragen.

Overige punten
7

Bevoegdheden raad onder de Omgevingswet

22:15-22:30
8
22:30-22:45
9

Participatie als indieningsvereisten aanvraag
omgevingsvergunning (Omgevingswet)

Overzicht bouwprojecten

22:45-22:55
10

Omgevingswet

22:55-23:00
11

Actiepuntenlijst

23:00-23:05
12
23:05-23:15

Wat verder ter tafel komt

Mulder

