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Betreft Stand van zaken en planning Omgevingsverordening
NH2020

Geacht college,

Op 22 mei was de deadline voor het indienen van zíenswijzen over de
Omgevingsverordening NH2020. Er zijn in totaal ruim 250 zienswijzen
binnengekomen die bij elkaar uit meer dan 1600 zienswljzeonderdelen
bestaan. We zijn nu bezig met het beantwoorden van de zienswijzen en
het verwerken van de wijzigingen die er uit voortkomen. Het is goed om
te zien dat zoveel organisaties, verenigingen, partiien en individuen de
moeite hebben genomen om een zienswijze in te dienen. Dat helpt ons
om een betere Omgevingsverordening te maken.

Met deze brief willen wij u informeren over het verdere verloop van het
proces en de planning van de Omgevingsverordening NH2020 en de
daaropvolgende versie de Omgevingsverordening NH2022. Daarnaast
constateren we, dat niet altijd duidelijk is wat de samenhang is tussen
het Regionale Energiestrategieën (RES) en de Omgevingsverordening.
Om die reden gaan we daar in deze brief ook kort op in.

Pl a n ni n g besl uitvormi ng Omgev i ng sve rordeni ng N H 2 0 2 0

Onze planning is om op I september a.s. de definitieve
Omgevingsverordening NH2020 vast te stellen in ons college.
Vervolgens zal de Omgevingsverordening NH2020 op 2l september a.s
of in de uitloopvergadering van 24 september a.s. besproken worden in
de Commissie Ruimte Wonen en Klimaat (RWK). De exacte datum hangt
nog af van de andere onderwerpen die voor die commissie zijn
geagendeerd. Op 5 oktober a,s. zal de Omgevingsverordening NH2020
voor vaststellíng aan PS worden voorgelegd.

Een aantal van uw colleges heeft in de zienswijze gevraagd om een
uitnodiging om in te kunnen spreken tijdens de commissievergadering
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de commissieadviseur van de
commissie RWK, Eric Krijgsman (Krijgsmane@noord-holland.nl). U kunt
zich hiervoor één werkdag van tevoren en vóór I 5.00 uur aanmelden.
Zie hiervoor ook onze websíte.
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Op verzoek van Provinciale Staten zal de griffie ook twee hoorzittingen
organiseren voor raadsleden. Deze hoorz¡ttingen ziJn voor nu gepland
op ì 5 en l6 september a.s. Over de exacte datum, tijd en vorm die
hiervoor gekozen wordt, zullen de raadsleden via de griffie van de
gemeente worden geinformeerd.

Samenhang RES - Omgevingsverordening NH2020

De bespreking van de concept RES'en en besluitvorming over de
Omgevingsverordening lopen voor Provinciale Staten gelijk. Þe concept
RES'en zullen besproken worden in dezelfde commissievergadering en
ook op 5 oktober in Provinciale Staten. Provinciale Staten stellen de
concept RES'en niet vast, maar worden in de gelegenheid gesteld om
hun wensen- en bedenkingen mee te geven voor de verdere uitwerking
naar een RES 1.0. De RES'en I .0 worden ulteindelijk wel vastgesteld
door Provinciale Staten en moeten voor I juli 2021 aangeboden worden
aan het Rijk. Kortom, de nu voorliggende Omgevingsverordening is
geen ultwerking van de concept RES'en. Wel zijn afspraken ult ons
coalitieakkoord met betrekking tot windenergie op land meegenomen.
op het moment dat de RES'en 1.0 zijn vastgesteld worden de resultaten
ven¡¡erkt in een nieuwe Omgevlngsverordening, de NH2022.

Omgevi ng sverorden i ng N H 20 2 2

De Omgevlngsverordening NH2020 is gebaseerd op de huidige wet- en
regelgeving en loopt daarmee vooruit op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Om straks ook een onder de Omgevingswet geldende
verordening te hebben, werken we ook al aan de
Omgevingsverordening NHz022. Deze zal, net als de Omgevingswet, op
I januari 2022 inwerking treden. Over het verder verloop van dit proces
zullen we u informeren.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Om gevi ngs beleid
Dhr. drs. T.R. Smeelen
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