
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over het projectplan voor de Omgevingsvisie. In dit projectplan beschrijven we 

het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een strategische visie 

op hoofdlijnen voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.  

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

het ‘Projectplan Omgevingsvisie in Bloemendaal en Heemstede’ vast te stellen. 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

D66 en VDB dienen amendement A accent in (Corsanummer 2018017752). Het dictum luidt:  

om in paragraaf 5.4 van het Projectplan Omgevingsvisie Bloemendaal-Heemstede aan de tweede  

alinea toe te voegen: 

Voor de participatie over thema´s uit de omgevingsvisie die betrekking hebben op de hele 

gemeente Bloemendaal of een van de dorpskernen zal ook een aselecte steekproef uit de 

Basisregistratie Personen getrokken worden uit de gehele gemeente dan wel de betreffende 

dorpskern. Het gaat hier alleen om meerderjarige inwoners, die een persoonlijke uitnodiging 

zullen ontvangen. Zij zullen worden uitgenodigd mee te denken en te praten over de  

Omgevingsvisie. Een steekproef is een van de manieren om mensen uit te nodigen. 

Amendement A accent wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

 

VVD en CDA dienen amendement B in (Corsanummer 2018017751). Het dictum luidt: 

om in paragraaf 6.3, pagina 20 van het Projectplan Omgevingsvisie Bloemendaal-Heemstede bij de  

derde bullit bewoners: 

-´zij beslissen mee´ te vervangen door ´zij worden geraadpleegd´.  

Amendement B wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

 

Raadsvergadering d.d. : 13 december 2018 

Commissievergadering d.d. : 27 november 2018 

Commissie : Commissie Grondgebied 

Portefeuillehouder : wethouder H. Wijkhuisen 

Programmaonderdeel : 801. Ruimtelijke ordening 
- 

Registratienummer : 2018015033 

Productiedatum : 15 oktober 2018 
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Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 13 december 2018 

 
  , voorzitter 

 
 

    , griffier 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 

 

  



-3- 

 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 

het ‘Projectplan Omgevingsvisie in Bloemendaal en Heemstede’ vast te stellen. 
 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In januari 2017 hebben de gemeenteraden 

van Bloemendaal en Heemstede het ‘Plan van Aanpak voor invoering van de Omgevingswet in 
Bloemendaal en Heemstede’ vastgesteld. Daarin is een aantal projecten benoemd. Het opstellen 
van de omgevingsvisie is een van deze projecten. Het ‘Projectplan Omgevingsvisie in Bloemendaal 

en Heemstede’ beschrijft de aanpak voor het opstellen van de omgevingsvisie. 

 

Beoogd effect 

Het beoogd effect is om te komen tot een omgevingsvisie volgens de kaders en het proces zoals 

beschreven in het projectplan. Bloemendaal en Heemstede werken gezamenlijk aan de 

omgevingsvisie. Het projectplan gaat daarom uit van een gezamenlijk proces. Het doel van het 

proces is dat de beide gemeenteraden hun eigen omgevingsvisie vaststellen. 

 

Politieke keuzeruimte 

In dit projectplan stelt u de kaders vast voor het proces om te komen tot een omgevingsvisie. U 

heeft bij de vaststelling van dit projectplan de mogelijkheid om wijzigingen in de kaders voor het 

proces te doen. 

 

Het projectplan is de start van het proces. Gedurende het proces zal uw raad een aantal 

documenten vaststellen, nl. de notitie analyse en gewenste ontwikkelrichting, de visie-op-

hooflijnen en de omgevingsvisie. 

 

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

 

A. Integrale benadering fysieke leefomgeving 

De omgevingsvisie wordt het integrale visiedocument voor de fysieke leefomgeving. Dat is geen 

hedendaagse vertaling van een structuurvisie. Juist door het toevoegen van thema’s als energie en 
gezondheid ontstaat er een nieuw speelveld, met nieuwe opgaven en stakeholders. Hierdoor 

ontstaat een andere manier van werken. Het resultaat is niet alleen een integraal visiedocument, 

maar ook een omslag in werken. De omgevingsvisie is daarmee ook een vliegwiel voor een 

integrale manier van werken. 

 

B. Samenwerking Bloemendaal en Heemstede 

Bloemendaal en Heemstede werken gezamenlijk aan de omgevingsvisie. Een voordeel vanuit het 

oogpunt van efficiency. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om ruimtelijk onderscheid te 

maken tussen de verschillende dorpskernen. Op die manier komt de lokale identiteit met de 

bijbehorende kernwaarden van de beide gemeenten ook goed tot zijn recht. De beide 

gemeenteraden stellen elk voor hun eigen grondgebied een omgevingsvisie vast.  

 

C Ruime aandacht voor participatie 

Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om de discussie over de omgevingsplannen en  

-visies en de daarbij behorende beleidskeuzes te voeren aan de voorkant van het proces en niet 

“achteraf” in de fase van de wettelijke procedure. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties 
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worden daarom meer en actiever bij het opstellen van de visie betrokken. In het projectplan wordt 

verder ingegaan op de participatie. Afhankelijk van de stap in het proces wordt de meest passende 

vorm van participatie gekozen.  

 

Tijdens het proces zullen wij u uitnodigen voor informatie- en participatiebijeenkomsten. Daar kunt 

u een gevoel krijgen over wat inwoners belangrijk vinden in hun leefomgeving. U heeft daarmee 

tevens de gelegenheid om te toetsen of de meegegeven kaders in het projectplan worden 

gerespecteerd.  

 

Kanttekening 

 

A. Aanpassingen gedurende het proces 

Gedurende het proces kan blijken dat aanpassing van het proces nodig is. In dat geval zullen wij u 

daarover informeren of een gewijzigd proces voorstellen. 

 

B. Besluitvorming projectplan in Bloemendaal en Heemstede 

Het projectplan wordt gelijktijdig voorgelegd aan de gemeenteraad van Bloemendaal en 

Heemstede. Als de gemeenteraden een verschillend besluit nemen over het projectplan, dan zal 

bekeken worden waar de verschilpunten liggen. Daarna zal bekeken worden wat er nodig is om 

weer tot een gezamenlijk proces te komen. 

 

Alternatieven 

N.v.t. 

 

Overwegingen van het college 

Het college stemt in met het proces, zoals beschreven in het projectplan. De overwegingen van het 

college kunt u lezen onder de paragraaf ‘Argumenten’. 
 

Middelen 

Financiële middelen 

Zie het projectplan, paragraaf Projectmanagement. 

 

Personele middelen 

Zie het projectplan, paragraaf Projectmanagement. 

 

Organisatorische middelen 

Zie het projectplan, paragraaf Projectmanagement. 

 

Participatie 

In de paragraaf ‘Argumenten’ is de participatie en de rol van de gemeenteraad toegelicht. 

 

Communicatie 

Zie het projectplan.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

Bij het project omgevingsvisie vindt samenwerking plaats tussen Bloemendaal en Heemstede. In 

de paragraaf ‘Argumenten’ en in het projectplan wordt beschreven hoe deze samenwerking vorm 

krijgt. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 



-5- 

Na vaststelling van het projectplan zal het proces doorlopen worden. U wordt daarbij betrokken 

zoals omschreven in het projectplan. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen 

Projectplan Omgevingsvisie in Bloemendaal en Heemstede (2018015205) 

 

 

 

Achterliggende documenten 

- 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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