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Deelname provinciale Pilot geen zienswijze

Geachte leden van de raad,

Hierbij delen wij u mede dat wij met de provincie de'Pilot geen zienswijze' gaan starten.

Om te experimenteren met de aankomende Omgevingswet heeft de provincie deze pilot
bedacht. De pilot gaat over hoe provincie en gemeente op ambtelijk niveau anders met
elkaar omgaan en communiceren bij de voorbereiding van planologische besluitvorming
over projecten waarbijeen provinciaal belang is betrokken als benoemd in de Provinciale
Ruimtelijke Verordening. Doelvan de pilot is dat de provincie in een zo vroeg mogelijk
stadium in overleg is met de gemeente over ontwikkelingen waardoor het niet meer nodig is
dat de provincie zich mengt in de door de gemeente te voeren formele planologische
procedure. Er behoeft dan geen vooroverleg met de provincie o.g.v. art. 3.1.1 Bro plaats te
vinden en de provincie zal geen zienswijze tegen een ontwerpbesluit indienen, op het
laatste waarop de naam van de pilot is geÏnspireerd.

ln de regio heeft Beemster zich aangemeld om aan de pilot deel te nemen. De pilot is
belangrijk gelet op het (verder) verkrijgen van vertrouwen van de provincie. De ambtelijke
inzet wordt meer naar'voorkant' verplaatst.

Ruimtelijke kwaliteit is een provinciaal belang en de gemeente Beemster heeft op het
voldoen aan dit punt een naam hoog te houden als siteholder van het werelderfgoed
droogmakerij De Beemster. Er is Des Beemsters beleid en de ambtelijke organisatie dat ten
dienste staat van Beemster is voldoende toegerust om de ruimtelijke kwaliteit o.b.v. het
beleid te bewaken. Gelet op de ervaringen van de provincie met de gemeente Beemster in

de afgelopen jaren is de provincie bereid de gemeente Beemster meer autonomie en
vertrouwen te geven. Ten behoeve hiervan zijn een aantalwerkafspraken gemaakt.
Belangrijk is dat de provincie niet (meer) op eigen initiatief projecten voorlegt aan haar eigen
ruimtelijke kwaliteitsadviseurs en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).
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De provincie gaat ervan uit dat de gemeentelijke organisatie zelf voldoende oog heeft
voor de ruimtelijke kwaliteit zoals dat is verwoord in het Des Beemsters beleid en waaraan
met de aanwezige expertise wordt getoetst. Opgemerkt wordt dat in de provinciale
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie aan het Des Beemsters beleid wordt gerefereerd
als toetskader.

De gedeputeerde en ons college hebben ingestemd met de pilot welke na een jaar zal
worden geëvalueerd.
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