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VRAAG
1. Kan de wethouder uitleggen waarom zij er voor heeft gekozen om de eerdere
toezegging maandelijks een voortgangsrapportage (in het reguliere format)
“ontwikkelingen omgevingswet” in maart en april niet aan de commissie/raad toe te
sturen?
Antwoord: In maart is als gebruikelijk de voortgangsrapportage opgesteld. Deze is
geagendeerd en besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte van
12 maart. Vanwege de bijzondere omstandigheden in de afgelopen weken, hebben
wij in april een informatieve kwartaalbrief toegezonden. Voor de maand mei is er
weer de gebruikelijke voortgangsrapportage opgesteld. Deze is geagendeerd voor
de vergadering van mei.
2. Is de wethouder bereid om deze overzichten als nog toe te sturen, zo nee
waarom niet?
Antwoord: Zie het antwoord onder 1.
3. Zijn er gevolgen voor Heemstede voor het uitstel invoering omgevingswet, zo ja
welke gevolgen?
Antwoord: Vanwege het uitstel van de Omgevingswet zijn er op een aantal
projecten gevolgen voor de planning. Zodra de nieuwe datum van inwerkingtreding
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bekend is, volgt deze in het griffiebericht en in het maandelijks projectenoverzicht
van de voortgangsrapportage. Tijdens de ‘opfrisavond Omgevingswet’ van 25
februari jl. bent u geïnformeerd over het tijdspad van de minimale acties voor de
implementatie van de Omgevingswet en het omgevingsvisie-proces. Over de
mogelijke impact op doorlooptijden hiervan informeren wij u nader in de
voortgangsrapportages (zie ook de voortgangsrapportage voor de maand mei).
4. In eerdere rapportages heeft de wethouder herhaaldelijk aangegeven dat in de
pilot “Noord-west” met buurtbewoners overleg is geweest in een atelier, proeftuin
of welke vorm dan ook. Vanaf januari is driemaal toegezegd het aantal
buurtbewoners van Noord-West dat is betrokken bij de pilot te delen met de raad.
Kunt u uitleggen waarom die toezegging geen gestand is gedaan? Kunt u
aangeven hoeveel / welke buurtbewoners in de periode tot januari en daarna bij
deze pilot zijn betrokken, zo nee waarom niet?
Antwoord: Er is vooralsnog geen sprake van een pilotproject ‘Woonwijken
Noordwest’ dat is opgestart. Met ons collegebesluit van 1 oktober 2019 (C-stuk,
kenmerk: 718133) hebben wij besloten de de planning van het pilotproject aan te
laten sluiten op het traject van de omgevingsvisie. Bij het nalopen van de
toezeggingenregistratie van de commissie Ruimte vanaf januari 2020 zijn hierover
geen conclusies of toezeggingen geconstateerd. Het in de voortgangsrapportages
naar verwezen werkatelier met bewoners maakt dan ook geen onderdeel uit van
het pilotproject ‘Woonwijken Noordwest’, zoals al enkele malen bij eerdere
beantwoording van schriftelijke vragen meegedeeld, en heeft uitsluitend betrekking
op het traject van onze omgevingsvisie. Aan dat betreffende werkatelier op 20
november ten behoeve van de omgevingsvisie hebben 20 bewoners uit heel
Heemstede deelgenomen (zie ook de voortgangsrapportage voor de maand mei).
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