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A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers 

 
 

 
003 Vaststelling agenda 

 
IR17.0021 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het Plan van aanpak voorbereidende fase 

Omgevingswet. 
 
Hoewel de invoering van de Omgevingswet nog even op zich laat wachten is 
het goed nu al te anticiperen op de komende veranderingen.  
In de voorbereidende fase staan de pilotprojecten centraal, waarin de 
nieuwe instrumenten aan de nieuwe werkwijze worden gekoppeld.  
Op korte termijn wordt in dit kader gestart met de pilot 'Omgevingsvisie 
Huisduinen', waarin volgens de nieuwe werkwijze een gedragen visie op de 
kwaliteit en ontwikkelingsrichting wordt opgesteld. In 2018 wordt op basis 
van deze pilot en andere pilots een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor 
de definitieve inrichting van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 
 

RVO17.0007 

005 Voorstel tot het vaststellen van de notitie Aanzet duurzaamheidsagenda. 
 
In juni 2016 heeft de raad een motie aangenomen over duurzaamheid. 
Daarbij is het college van burgemeester en wethouders opgedragen een 
duurzaamheidsagenda op te stellen waarin de te nemen stappen en een 
tijdspad is opgenomen. Het college stelt de raad thans voor de notitie 
Aanzet duurzaamheidsagenda vast te stellen alsmede een drietal budgetten 
beschikbaar te stellen voor investeringen op korte termijn. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
006 Stand van zaken stadsvernieuwing. 

 
In iedere vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer wordt 
de stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de projecten op het gebied van stadsvernieuwing. 
 

 

007 Sluiting 
 

 

 


