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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op l0 september is door de commissie Grondgebied een brief m.b.t. Adviescommissie ruimtelijke

kwaliteit behandeld. Er is gevraagd wat er is gedaan met de aanbevelingen van de Adviescommissie

Ruimtelijke Kwaliteit die in het Jaarverslag van 2018 zijn gemaakt. Deze worden hierbij per

aanbeveling puntsgewijs beantwoord. Ook zijn er technische vragen gesteld welke reeds zijn

beantwoord.

Deze brief is ook verstuurd naar MOOI Noord-Holland. We stellen voor na het komende jaarverslag

met elkaar in gesprek te gaan over de aanbevelingen.

. Pas de beleidskaders aan in verband met de nieuwe toepassingen van duur¿aamheid;

Op dit moment is er nog geen duurzaamheidsbeleid. ln de omgevingsvisie die nu gemaakt wordt zal
duurzaamheid en zijn nieuwe toepassingen echter een belangrijk thema zijn en met andere thema's
worden geïntegreerd. Duurzaamheid is zelfs het enige verplichte thema van de Omgevingsvisie.

. Denk na over de integraliteit van ruimtelijke opgaven en ruimtelijk beheer. Welke opgaven
kunnen gekoppeld worden? Hoe kan het publieke domein zorgvuldig worden ingericht en
onderhouden? Wat is een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving?

ln de Omgevingsvisie wordt de samenhang in ruimtelijke opgaven gezocht en wordt bekeken welke
ruimtelijke ontwikkelingen we kunnen koppelen en wat de dilemma's zijn. Ook stellen we vast wat wii
als goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving zien en hoe deze ingericht en onderhouden moet
worden. Hierbij krijgt het Sociaal Domein ook voldoende aandacht.

. Bl¡jf in uw gemeente steeds het debat voeren over de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit kan
worden ingezet als pijler voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Gebruik hierbij
bijvoorbeeld de tien principes uit het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit van
Mooiwaarts;
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De inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van het de Omgevingsvisrra. Zo heeft al een
eersfe werkatelier plaats gevonden waarbij samen met een se/ecfe groep inwoners de kernwaarden
van de gemeente Bloemendaal zijn bepaald. ln het vervolg traject zullen inwoners en experts
betrokken blijven.

. Begin of continueer een gesprek over de dilemma's bij de kwaliteitsadvisering (hoofdstuk 4).

Welke gevolgen heeft de'nieuwe' ruimtelijke kwaliteitsadvisering voor uw gemeente en hoe
gaat u deze organiseren? Wij willen u hierbij graag ondersteunen. De tijd is kort: bij het
inwerking treden van de Omgevingswet (verwacht op I januari 2021) moet dit geregeld zijn.
De welstands- en monumentenadvisering valt namelijk niet onder de'bruidsschat'van de
Omgevingswet;

We zijn op dit moment in gesprek met Commissie MooiNoord-Holland hoe de kwaliteitsadvisering er
na de invoering van de Omgevingswef uit gaat zien. Dit is onderdeel in het deelproject
Dienstverlening onder de omgevingswef.

. Maak gebruik van de kennis en ervaring die aanwezig is b¡j medewerkers en adviseurs van
het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Het Steunpunt verurelkomt u graag
tijdens activiteiten en bijeenkomsten;

Deze activiteiten en bijeenkomsten worden regelmatig bijgewoond door ambtenaren.

. Koppel actuele planvisies, beeldkwaliteitsplannen voor ensembles, terreinen en gebieden
binnen de gemeente of daaraan grenzend;

De omgevingsvisie vormt een overkoepelende visie waarin alle beleidsvisies ziin geïntegreerd. Het is

een samenhangende en integrale visie op strategisch niveau. Al het bestaande beleid is
geïnventariseerd en wordt waar mogelijk meegenomen in de Omgevingsvisie.

. Voêg gemeentelijke notities inzake specifieke ruimtelijke ingrepen, bijvoorbeeld met
betrekking tot hekken en hagen, als bijlagen toe aan de welstandsnota;

De gemeentelijke notities zullen in het Omgevingsplan worden geïntegreerd.

. Werk een paragraaf uit over lichtmasten, zendmasten, antennes, zendinstallaties, die zowel
landschappelijk als door hun zichtlijnen een grote impact hebben op de ruimteliike kwaliteit
van Bloemendaal;

Binnen de gemeente is behoefte aan beleid om aanvragen van lichtmasten, zendmasten, antennes,
zendinstatlafies efc. te kunnen beoordelen, waarin rekening wordt gehouden met landschappelijke,
natuurlijke, en cultuurhistorische waarden. Zichtlijnen en horizonvervuiling zijn hierin belangriik. Dit
beleid wordt geïmplementeerd in de Omgevingsvisie.

. Advies om op termijn de uit 2013 daterende Welstandsnota naar opgedane ervaringen aan te
passen.

Op dit moment wordt geen directe aanleiding gevonden om de Welstandsnota 2013 op korte termiin
te actualiseren. ln de prakt'tjk blijkt de Welstandsnota actueel. Voor de implementatie van de
Welstandnota in het Omgevingsplan wordt de Welstandsnota inhoudeliik heroverwogen. Ook wordt
bekeken op welke wijze de kwaliteitscriteria worden meegenomen. De Adviescommissre Ruimteliike
Kwaliteit zal hier bijworden betrokken.

Met groet,

s het college van B&W,

Wijkhuisen
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