Uitnodiging Themabijeenkomst
Bestemmingsplan Binnenduinrand en nieuwe Omgevingswet.
Datum: Woensdagavond 24 januari 2018
Tijd: inloop 19:30 uur
programma: 20:00 tot 22:00 uur
Plaats: Badhuis Leidsebuurt, Leidseplein 49, Haarlem
Geachte mevrouw/mijnheer,

Haarlem, 7 december 2017

Het Bestuur van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) nodigt u graag uit voor een
bijeenkomst op woensdagavond 24 januari a.s. met als onderwerp: het Bestemmingsplan
Binnenduinrand en de nieuwe Omgevingswet.
Een bestemmingplan regelt het grondgebruik en de aard van de bebouwing in een stadsdeel of gebied.
Het bestemmingsplan Binnenduinrand, dat het gehele Westelijk Tuinbouwgebied omvat, is in 2017
geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de Belangen Vereniging van Agrarische bedrijven
WTG hebben aan dit nieuwe plan een belangrijke bijdrage geleverd. De ervaring met deze vorm van
burgerparticipatie vormt het eerste onderwerp van deze avond.
Momenteel vallen bestemmingplannen onder het regime van de Wet op de Ruimtelijke ordening. Deze
wet bestaat inmiddels 55 jaar en zal de komende jaren worden vervangen door de Omgevingswet.
Het bestemmingsplan gaat hierdoor Omgevingsplan heten, maar wat gaat er nog meer veranderen? En
wat zijn de gevolgen daarvan voor burgers, ondernemers en belangengroepen die ook graag mee willen
praten over de inrichting van hun directe leefomgeving?
Aan dit onderwerp is het tweede deel van de thema-avond gewijd.
Beide onderwerpen worden ingeleid door zeer deskundige én betrokken sprekers t.w.:
- Karsten Glas, juridisch adviseur gemeente Haarlem. De heer Glas was verantwoordelijk voor het
opstellen van het Bestemmingsplan Binnenduinrand en vormde voor onze stichting steeds het eerste
aanspreekpunt bij de gemeente.
- Lex de Savornin Lohman, juridisch adviseur Milieufederatie Noord- Holland.
De heer Lohman heeft onze stichting vooral bijgestaan bij het formuleren van onze wensen en
verlangens t.a.v. het nieuwe plan.
Hij zal zijn visie geven op inhoud en structuur van de Omgevingswet. Zijn focus daarbij is hoe de
betrokkenheid van de burger ook onder de nieuwe regelgeving vorm kan krijgen.
Na beide inleidingen is er ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen.
Uw aanwezigheid op deze leerzame avond, stellen wij zeer op prijs!
Graag dus tot 24 januari.
Met vriendelijke groet,
Namens SWTH,
Wim Gerlagh, voorzitter
N.B. Het is noodzakelijk dat u zich vòòr 14 januari a.s. voor deze avond aanmeldt.

