
Amendement E "Eigen omgevingsvisie voor Bloemendaaľ' Bloemendaal

Van:
Aan:
Onderwerp:

GroenLinks, VVD, D66
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Raadsvoorstel plan van aanpak Omgevingswet

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op woensdag 5 juli 2017

Kennis genomen hebbende van:
Het Plan van aanpak invoering Omgevingswet versie 10 mei 2017 

Constaterende dat:
In paragraaf 5.1 Omgevingsvisie gesteld wordt dat Bloemendaal en Heemstede één 
gezamenlijke omgevingsvisie gaan maken.

Overwegende :
Dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet een complexe zaak is waarbij nauwe 
samenwerking met gemeente Heemstede omwille van kwaliteit en efficiëntie een 
uitstekende zaak is.
Dat het college met haar ambtelijke staf in dit plan van aanpak laat zien dat zij hier 
serieus mee aan het werk is.
Dat in de nieuwe Omgevingswet de omgevingsvisie een belangrijk instrument is, 
vergelijkbaar met een structuurvisie in het huidige bestel.
Dat Bloemendaal en Heemstede twee afzonderlijke gemeentes zijn met ieder haar 
eigen bestuur en eigen (ruimtelijk) beleid.
Dat de politieke keuzeruimte in Bloemendaal en Heemstede onafhankelijk van elkaar 
moet blijven en dat dit wordt gedaan door in iedere gemeente eigen beleidstukken en 
regels vast te laten stellen.

Besluit:
Paragraaf 5.1 Omgevingsvisie van het plan van aanpak als volgt te wijzigen:

a. De eerste alinea van paragraaf 5.1 van "Bloemendaal en Heemstede maken een 
gezamenlijke omgevingsvisie" tot "terwijl er mogelijkheden zijn om ruimtelijk 
onderscheid te maken tussen de verschillende dorpskernen"

te vervangen door
"Bloemendaal en Heemstede maken ieder haar eigen omgevingsvisie conform het 
huidige ruimtelijk beleid in de betreffende gemeente, en met gebruikmaking van 
bestaande beleidsstukken zoals daar zijn in Bloemendaal, de structuurvisie Kroon op 
de Regio. Daar waar er sprake is van raakvlakken of in beide gelijk luidend beleid 
zullen deze onderdelen in gemeenschappelijkheid worden uitgewerkt".

b. In de opsomming in de tweede alinea "Wat moet er gebeuren?"
In bullet 1 "opdracht" te vervangen door "opdrachten"
In bullet 2 "omgevingsvisie:" te vervangen door "omgevingsvisies:"
In bullet 3 "omgevingsvisie:" te vervangen door "omgevingsvisies:"
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In bullet 4 "uniforme openbare voorbereidingsprocedure;" te Bloemĉndaal
vervangen door "uniforme openbare voorbereidingsprocedures;"
In bullet 5 "omgevingsvisie:" te vervangen door "omgevingsvisies:"

c In de derde alinea "Het maken van een omgevingsvisie is een omvangrijk project en kan 
niet binnen de bestaande formatie worden ingevuld. Het voorstel is om de visie door de eigen 
medewerkers te laten opstellen en het daardoor ontstane knelpunt bij het uitvoeren van regulier 
werk op te lossen door externe inhuur." Te vervangen door "Het maken van een omgevingsvisies is 
een omvangrijk project en kan niet binnen de bestaande formatie worden ingevuld. Het voorstel is 
om de visies door de eigen medewerkers te laten opstellen en het daardoor ontstane knelpunt bij het 
uitvoeren van regulier werk op te lossen door externe inhuur." (Zonder de hier gebruikte 
doorstrepingen en onderstrepingen).

d In de tabel onderaan paragraaf 5.1 de woordjes "omgevingsvisie" te vervangen door 
"omgevingsvisies"

Groen Links

Herbert Faber Martijn Bolkestein, Jerker Westphal
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