Nieuwsbrief Samen op
weg!

Bekijk de webversie

Bloemendaal & Heemstede

In Bloemendaal en Heemstede zijn we nu druk in de weer met de nieuwe Omgevingswet. De
Omgevingswet is een van de grootste transities die gemeenten in heel Nederland door maken.
De Omgevingswet raakt ons allemaal, van beleidsmaker tot handhaver.
Het programma 'Implementatie Omgevingswet in Heemstede en Bloemendaal' bevat de
volgende projecten:
Omgevingsvisie
Omgevingsplan
Was-Wordt (omzetten regelgeving)
Informatisering/DSO
Dienstverlening onder de Omgevingswet
Pilots
Lees hier over de hoogtepunten van de afgelopen maand!

Startbijeenkomst Omgevingsvisie
Het startschot voor de omgevingsvisie's is nu gelost. Op 5 februari 2019 vond de
startbijeenkomst van de omgevingsvisies voor Heemstede en Bloemendaal plaats. De
bijeenkomst werd goed bezocht door een grote groep ambtenaren van Bloemendaal en
Heemstede. Onze ketenpartners, GGD, VRK, OD IJmond, Mooi Noord-Holland en de provincie
Noord-Holland waren ook van de partij.
De omgevingsvisie’s voor Heemstede en Bloemendaal geven straks de hoofdlijnen weer van
de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie is dan ook een integrale
afweging van de belangrijkste beleidskeuzes in de toekomst.
De belangrijkste opgave van de eerst fase van de omgevingsvisie's is het ophalen van
bestaand beleid, het beschrijven van de identiteit en de kernkwaliteiten, die we voor de
toekomst willen behouden en versterken, en het beschrijven van de opgaven voor de
toekomst.
De deelnemers aan de bijeenkomst maakten kennis met de laatste ontwikkelingen rondom de
omgevingsvisie's. Maar nog belangrijker, zij maakten kennis met elkaar. Integraal
samenwerken is immers de belangrijkste voorwaarde voor een goede omgevingsvisie.
San van der Zeijden werd geïntroduceerd als de nieuwe projectleider van de omgevingsvisie's
als opvolgester van Anja Brandenburg.
Ronald van der Aar, de andere projectleider van de omgevingsvisie's, verzorgde de inleiding.
Een inspirerend praktijkvoorbeeld kwam van Jeroen Traudes, de projectleider van de
omgevingsvisie in Haarlem. Hij vertelde hoe hij in de regio Leiden en nu in Haarlem aan de slag
is gegaan met de omgevingsvisie.
Na de presentaties volgde het belangrijkste deel van de bijeenkomst. In werkgroepen, onder
leiding van de projectgroepleden, bespraken de deelnemers vanuit hun eigen expertise over de
verschillende thema’s van de omgevingsvisie. In elke groep werd de aanwezige kennis en
ervaring geïnventariseerd, werden wensen uitgesproken en de eerste werkafspraken gemaakt.
Ook kreeg de kerngroep van de omgevingsvisie een aantal nuttige tips mee. Bijvoorbeeld:
Houd de parallelle trajecten goed in de gaten! (denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energie
Strategie, de Regionale Bereikbaarheidsvisie, de provinciale milieu verordening en het
Integraal Huisvestingplan)
Denk goed na over hoe je het bestaande beleid wilt meenemen in de visies.
Blijf samenwerken en voorkom dat thema’s in isolatie worden uitgewerkt. Houd het integraal!
En als belangrijkste

Doe het met je hart!
Voor meer informatie neem contact op met de projectleiders San van der
Zeijden S.vanderZeijden@bloemendaal.nl en Ronald van der Aar R.vanderaar@heemstede.nl

Zie hieronder de welkomst boodschap van de
wethouders Henk Wijkhuisen en Annelies van der
Have

Onze missie:

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving,
waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de
gemeente faciliteert.
Bijeenkomst pilot Omgevingsplan Woonwijken Noordwest
Op 5 februari organiseerden we ook de 2de bijeenkomst van de pilot Omgevingsplan
woonwijken Noordwest. De bijeenkomst werd bijgewoond door deelnemers van verschillende
Heemsteedse afdelingen. Ook hier waren de GGD, VRK, OD IJmond, Mooi Noord-Holland en
de provincie Noord-Holland weer aanwezig.
De pilot Omgevingsplan Woonwijken Noordwest is bedoeld om te oefenen met de
Omgevingswet. Het gaat daarbij vooral om integraal werken, participatie en meer ruimte in
de regels. Het omgevingsplan is de praktische en juridische invulling van de visie in de fysieke
leefomgeving.
Het unieke aan de pilot is dat deze parallel loopt met de visie, terwijl normaal gesproken de visie
vooraf gaat aan het omgevingsplan. Echter, door visie en plan parallel te laten lopen kunnen we
het plan direct toetsen aan de strategische beleidskeuzes uit de visie. Dit zorgt ervoor dat we
goed voorbereid zijn als we straks het omgevingsplan voor de hele gemeente gaan maken.
Het plangebied van Woonwijken Noordwest is een zeer geschikt gebied om te oefenen met
de Omgevingswet. Vrijwel alle onderwerpen die binnen de visie aan de orde zullen komen
hebben een concrete uitwerking binnen het plangebied.
De discussies tijdens de bijeenkomst brachten een aantal interessante vraagstukken aan het
licht:
Hoe gaan we bijvoorbeeld om met roken in openbare ruimtes waar veel kinderen zijn? (denk
aan scholen en sportcomplexen)
Hoe gaan we om met waterberging in een plangebied waar het grootste oppervlak in
particulier eigendom is?
En hoe kunnen we knelpunten voor fietsen en wandelen in het plangebied wegnemen?
Tenslotte zijn afspraken gemaakt over analyseren van het plangebied en het ophalen van
relevant beleid.
IJsbrand Heeringa werd geïntroduceerd als de nieuwe projectleider als opvolger van Gerard
Klaassen.
Voor meer informatie neem contact op met IJsbrand Heeringa
i.heeringa@heemstede.nl

Straatinterviews
Zo’n 50 medewerkers, bestuursleden en raadsleden zijn van 11 tot en met 22 februari op
straat te vinden. Zij spreken inwoners over hoe zij hun buurt, wijk of stad zien over 20 jaar en
hoe ze betrokken willen zijn bij beleid dat hun leefomgeving beïnvloed.
De eerste reacties van de interviewers zijn enthousiast. Een interview mondt soms uit in een
gesprek om de keukentafel en levert ook bijvangst op. Voor –vaak oudere- inwoners is het
bijvoorbeeld positief dat de gemeente naar hen toekomt. Geen wonder dat de gesprekken wel
eens een half uur of langer duren in plaats van 10 minuten.
De resultaten worden gebruikt als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en voor nieuw
participatiebeleid. Hieruit destilleren we de thema’s die mensen belangrijk vinden en waarvoor
we oplossingen in de fysieke leefomgeving moeten ontwerpen. Dat gebeurt in de tweede fase
waarin er ontwerpateliers worden ingericht. Een spannend proces waarin de interne
projectgroep een belangrijke rol speelt. Zij formuleren vanuit het bestaande beleid eveneens
onderwerpen die zich lenen voor nader onderzoek.

Juni, Maand van de Omgevingswet in Bloemendaal & Heemstede
De Omgevingswet raakt ons allemaal. Om daar aandacht aan te besteden organiseren we in
juni 'de Maand van de Omgevingswet'. Tijdens deze maand vinden verschillende activiteiten
plaats die erop gericht zijn om duidelijk te maken wat de Omgevingswet betekent voor onze
organisaties. Zet het alvast in de agenda!

Word lid van de Facebookgroep
Discussieer je ook mee over alle nieuwe ontwikkelingen en/of
wissel jouw tips en ervaringen uit? Dat kan in onze nieuwe
gezamenlijke besloten facebookgroep!
www.facebook.com/groups/BloemendaalHeemstede
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@heemstede.nl toe aan uw adresboek.

