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 13 januari 2022 om 20.00 uur.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1

portefeuillehouder

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte

20:00-20:05
2
20:05-20:30

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
20:30-21:15

4
21:15-21:30

5
21:30-22:00

724264

Vaststellen startnotitie en participatieplan voor de Woonvisie
De gemeenteraad stemt in met de startnotitie en het participatieplan
voor de Woonvisie en stelt hiervoor een uitvoeringsbudget van € 25.000
in 2022 beschikbaar. Deze startnotitie beschrijft het traject richting de
Woonvisie. De uitvoering van de startnotitie start in januari en leidt
uiteindelijk in september tot de Woonvisie. Met het instemmen van deze
startnotitie wordt het pad vastgesteld waarlangs de Woonvisie
ontwikkelt wordt.
Verordening op de gemeentelijke adviescommissie en benoemen
adviescommissie (Omgevingswet)
De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en
welstandscommissies vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de
gemeente vóór het inwerking treden van de Omgevingswet een nieuwe
gemeentelijke adviescommissie instellen. Door de Verordening op de
gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit Heemstede nu
vast te stellen, wordt een goede overgang gegarandeerd.
Vaststellen plan van aanpak alternatief 'niet-actief-bewaakteoverweg' Leyduin
Er wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
voor de voorbereiding van de vervanging van de ‘niet-actief-bewaakteoverweg’ Leyduin.

Van der Have

Van der Have

Mulder

6
22:00-22:30

Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam
In november 2019 hebben het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) de uitgangspunten bepaald voor de ontwikkeling van het
toekomstige verstedelijkingsconcept van de MRA. Het
verstedelijkingsconcept is nu aan de MRA-deelnemers voorgelegd met
de vraag of zij het verstedelijkingsconcept kunnen onderschrijven. Het
college stelt de gemeenteraad voor bijgevoegde zienswijze te geven op
de definitieve versie van het verstedelijkingsconcept voor de MRA.

Van der Have

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)
7
22:30-23:15

Startnotitie parkeren
Het college stelt de Startnotitie parkeren vast. Deze startnotitie is in
belangrijke mate richtinggevend voor het verdere proces om te komen
tot een nieuwe beleidsvisie op parkeren en het daaruit voortvloeiende
handelingsperspectief. Voor de opstelling hiervan wordt inzicht gegeven
in de planning en in de participatie met omwonenden en
belanghebbenden.

Van der Have

Overige punten
8

Overzicht bouwprojecten

Van der Have

Omgevingswet

Van der Have

23:15-23:25
9
23:25-23:35
10

Actiepuntenlijst

23:35-23:40
11
23:40-23:45

Wat verder ter tafel komt

