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Verzonden aan de raad o

Ond Notitie bouwhoogte

Kennisnemen van:
7. De voorgestelde werkwijze om te komen tot een herijking van de Notitie

bouwhoogte.

Beste raadsleden,

ln de raadscommissie van 22 juni 2022 heeft wethouder De Groot een toezegging gedaan

om met uw raad in gesprek te gaan over een herijking van de Notitie bouwhoogte. Verder is

in het hoofdlijnenakkoord afgesproken om te komen tot een nog actievere rol van raad,

inwoners en andere belanghebbenden bij de vormgeving van beleid. Met deze brief doen wij

u het voorstel om met het besluitvormingstraject over de herijking Notitie bouwhoogte hier

als proeftraject een eerste invulling aan te geven'

Notitie bouwhoogte
De notitie bouwhoogte is inmiddels zo'n 10 jaar oud. (Naast de aanduiding Notitie

bouwhoogte wordt overigens ook veel de aanduiding Notitie hoogbouw gebruikt' Notitie

bouwhoogte dekt het beste de lading en deze benaming wordt dan ook gebruikt.) De laatste

jaren is diverse keren discussie geweest over bouwhoogtes van nieuwbouw' ln samenhang

met de gedane toezegging in de raadscommissie van22juniwillen wij u voorstellen de

Notitie bouwhoogte onderwerp te laten zijn van het in het hoofdlijnenakkoord opgenomen

BOB-model waarbij in stappen invulling wordt gegeven aan de beeldvorming,

oordeelsvorming en besluitvorming.
o Als eerste stap willen wij over gaan tot het verkrijgen van een goed beeld van wat we

met de Notitie bouwhoogte voor ogen hebben en de aspecten die daarbij een rol

spelen, inclusief participatie. Wij willen hiervoor een expertmeeting gaan

organiseren. Deze expertmeeting willen wij samen met een vertegenwoordiging van

uw raad voorbereiden. Hiervoor zullen wij binnenkort afspraken maken met uw

Griffie.
o Na de expertmeeting zullen wij volgens het BOB-model komen met een voorstel voor

de inrichting van de tweede stap: de oordeelsvorming, gevolgd door een voorstel

voor de besluitvormingsstap ten behoeve van de behandeling in de raadscommissie

en de raad.
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Qua planning streven we ernaar om samen met u dit kwartaal de voorbereiding te starten
van de expertmeeting. ln het laatste kwartaal van dit jaar zal dan gestart worden met de

expertmeeting en zullen de vervolgstappen gepland worden.

Wijgaan ervan uit dat u met deze werkwijze kunt instemmen. lndien gewenst kunt u
hierover in het presidium nog verdere werkafspraken maken.

Met vriendelijke groet,
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