
 

Schriftelijke vragen van het CDA over het tot stand komen van de Omgevingsverordening 

De afgelopen tijd is de provincie op ambtelijk niveau met de Omgevingsverordening aan de slag 

gegaan. Er is ambtelijk met vele partijen gesproken voorafgaand aan het tot standkomen van de 

Ontwerp Omgevingsverordening.   

In het Coalitieakkoord staat het volgende over de Omgevingsverordening: Omdat we veel functies 

in een beperkte ruimte willen combineren, is een goede ruimtelijke ordening belangrijk. Onze 

sturingsfilosofie is gebaseerd op de Omgevingswet: lokaal wat kan, regionaal wat moet. We 

vertalen de ambities van dit coalitieakkoord zo spoedig mogelijk in de Omgevingsverordening. 

Op de website van de provincie Noord-Holland staat de volgende planning over het tot stand 

komen van de Omgevingsverordening:  

 
Planning 
 
Fase 1: Analysefase (afgerond) 
In de analysefase is kritisch gekeken naar de bestaande verordeningen. De uitkomsten van deze 
analyses dienen als input voor de schrijffase. 

Fase 2: Schrijffase  
Vanaf september 2018 bevindt het project Omgevingsverordening zich in de schrijffase. Dit betekent 
dat medewerkers van de provincie Noord-Holland, samen met partners van gemeenten, 
waterschappen en belangenorganisaties, bezig zijn met het schrijven van nieuwe regels. 

Op 26 en 28 februari 2019 organiseerde de provincie Noord-Holland botsproefsessies waarin de 
concept verordening die er op dat moment lag samen met stakeholders werd getest. Meer weten 
over de botsproefsessies? Of wil je meepraten over de Omgevingsverordening? Neem dan contact 
met ons op via omgevingsverordening@noord-holland.nl. 

Aan het eind van deze fase is een concept Omgevingsverordening opgeleverd. 

Fase 3: Concept omgevingsverordening (huidige fase) 
In deze fase, vanaf april 2019, worden de opmerkingen van onze stakeholders op de conceptversie 
van de Omgevingsverordening opgehaald. 

Fase 4: Terinzagelegging en besluitvorming 
In deze fase wordt de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland ter inzage gelegd en door 
Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. 

(..) 

Omgevingswet 

De Omgevingsverordening NH1.0 ligt naar verwachting begin 2020 voor besluitvorming bij 
Provinciale Staten. Omdat de Omgevingswet dan nog niet in werking is getreden, is de eerste 
Omgevingsverordening gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Er wordt bewust niet gewacht 
op invoering van de Omgevingswet. De provincie wil de vastgestelde Omgevingsvisie NH2050 
vertalen in haar juridische regels. Uiteraard wordt bij het opstellen van de Omgevingsverordening 
NH1.0 zoveel mogelijk voorgesorteerd op de Omgevingswet. 

mailto:omgevingsverordening@noord-holland.nl


Naar aanleiding van deze informatie hebben wij de volgende vragen: 

Vraag 1: Wat is de meest recente planning tot het vaststellen van de Omgevingsverordening? 

Vraag 2: Ambtelijk wordt er gewerkt aan een Ontwerp Omgevingsverordening. Wordt er, voordat 

dit concept ter visie wordt gelegd, volgens de planning nog in de Staten over de 

Omgevingsverordening gesproken en de mogelijkheid geboden amendementen op het stuk in te 

dienen? 

a. Zo ja, wanneer is dat?  

b. Zo nee, hoe zal het College reageren op een eventueel verzoek van de Staten alsnog deze 

mogelijkheid te bieden?  

De concept Omgevingsverordening wordt voor vaststelling door Provinciale Staten, ter inzage 

gelegd, gedurende 6 weken. Er kunnen in deze periode zienswijzen worden ingediend. Deze 

periode van 6 weken is echter te kort voor gemeentebesturen om een zienswijze op te stellen en 

deze te bespreken met de gemeenteraad. Een aantal gemeenteraden (Hollands Kroon en 

Heerhugowaard) hebben hun College reeds middels een aangenomen motie verzocht er bij de 

provincie voor te pleiten de termijn van de zienswijze te verlengen naar 16 weken.  

Vraag 3: Bent u het met de CDA-fractie eens dat de Omgevingsverordening een stuk is dat veel 

invloed op het beleid van gemeentes zal hebben en gemeenten daarom de gelegenheid moeten 

krijgen om een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze te komen? Temeer daar de 

sturingsfilosofie ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’ luidt. 

Vraag 4: Bent u bereid de periode van ter inzage legging te verruimen naar 16 weken?  

a. Zo ja, wat wordt de aangepaste planning? Kunt u daar de gemeenten zo snel mogelijk van 

op de hoogte stellen, zodat zij er rekening mee kunnen houden in hun planning? 

b. Zo nee, waarom niet? Kunt u daarbij reageren op de stelling dat behalve de wens om de 

provinciale Omgevingsvisie zo snel mogelijk in juridische regels te vertalen er geen 

deadline ligt, aangezien de Omgevingswet pas per 2021 ingaat?  

 

 

 

 

 


