
   

   

 

   
 

 

 

 

 

Ontwerpwijziging van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV)  
Van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli a.s.  

 

 
 

 

   
 

   

 
Geachte collega bestuurder, 

  

In mei hebben wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) de ‘Ontwerpwijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in verband met afstemming met de Ladder voor 

duurzame verstedelijking en andere onderwerpen’ vastgesteld en besloten om deze ter inzage 

te leggen. Op 30 mei hebben wij de ontwerpwijziging besproken met de statencommissie 

Ruimte, Wonen en Water. Via dit bericht breng ik u graag op de hoogte van de 

terinzagelegging, die plaats vindt van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli a.s. 

 

Consultatie 

In lijn met de filosofie van de Omgevingswet heb ik u en uw ambtenaren in de periode 

november 2015 - april 2016  geconsulteerd over de wijzigingen die betrekking hebben op de 

afstemming met de Ladder voor Duurzame verstedelijking. Onder het kopje ‘vervolg’ vindt u 

welke acties we naar aanleiding van deze consultatie in overleg met de regio’s willen 

uitvoeren. 

 

Bij het proces om tot afspraken over ‘wonen-vliegen’ te komen zijn verschillende partijen 

betrokken geweest: de provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente 

Haarlemmermeer, luchtvaartsector en het Rijk. Daarnaast zijn alle Bestuurlijke Regie 

Schiphol-gemeenten (BRS) steeds ambtelijk en bestuurlijk geïnformeerd en geconsulteerd 

over deze ontwikkelingen. 

 

Wijziging 

In de voorgestelde wijziging komen de volgende onderwerpen terug: 

 Ladder voor Duurzame Verstedelijking: de PRV in afstemming brengen met de 

Ladder; 

 Wonen en vliegen: verwerken in de PRV van afspraken met het Rijk over 

mogelijkheden voor woningen binnen de 20 Ke-contour; 

 Jaarrond strandbebouwing: tekstuele wijziging van artikel 31 en opname van de 

definities van jaarrond-strandpaviljoens, jaarrond-reddingsbrigades en jaarrond-

sportpaviljoens; 

 Kaart Aardkundige Monumenten: verwerken van enkele technische wijzigingen die al 

zijn opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. 

 

Planning en procedure  

De terinzagelegging vindt plaats van 10 juni tot en met 21 juli 2016. Via deze link kunt u 

vanaf 10 juni alle stukken vinden: https://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Inspraak-

en-contact/Terinzageleggingen.htm  

Zoals de planning er nu uit ziet bespreekt de commissie RWW het (eventueel aangepaste) 

ontwerpbesluit op 28 november, waarna Provinciale Staten op 12 december 2016 een besluit 

nemen over de wijzigingen. De inwerkingtreding vindt  naar verwachting per 1 februari 2017 

plaats. 

 

   

http://nieuwsbrief.noord-holland.nl/


Uw opmerkingen op de terinzagelegging 

Tijdens de bestuurlijke bijeenkomsten over de ladder heb ik met u gesproken over de rol van 

de provincie bij de regionale afspraken. U heeft hier verschillende onderwerpen aan de orde 

gesteld, waarvan ik er twee expliciet wil benoemen. Ook in de commissievergadering van 30 

mei jl. hebben verschillende fracties deze twee aandachtspunten aan de orde gebracht. 

 

1. Kaart Bestaand Stedelijk Gebied 

Er is door een deel van u de wens geuit dat de provincie een rol speelt bij het maken van een 

verbeelding van Bestaand Stedelijk Gebied. Hoewel elke vorm van verbeelding indicatief is - 

de definitie is immers van het Rijk - zijn er verschillende opties om hiermee om te gaan. Ik 

hoor graag wat uw wensen zijn op dit vlak. 

 

2. Indeplaatstreding 

Ook is door een deel van u de wens geuit dat de provincie een rol speelt in het geval er om 

welke reden dan ook geen regionale afspraken tot stand kunnen komen. De provincie 

Overijssel heeft in haar verordening de mogelijkheid opgenomen om in een dergelijk geval in 

de plaats te treden van een gemeente die niet wil meewerken. Als de regio er helemaal niet 

uitkomt zou de provincie het in zijn geheel over kunnen nemen. Ik hoor graag uw mening 

over dit specifieke punt. 

 

Een algemene opmerking: gezien het belangrijker worden van de regio in de PRV, stel ik het 

erg op prijs als de opmerkingen op de terinzagelegging door gemeenten namens de 

bestuurlijke regio worden gegeven (eventueel in aanvulling op een afzonderlijke reactie van 

een gemeente). 

 

Vervolg 

De provincie neemt het initiatief om in de periode juni t/m december zowel ambtelijk als 

bestuurlijk met de regio’s in overleg te treden over de volgende onderwerpen naar aanleiding 

van de bestuurlijke bijeenkomsten over de PRV-Ladder: 

 BSG (Bestaand Stedelijke Gebied) kaart; 

 Nadere regels; 

 Onderzoek, prognoses en monitoring; 

 Inventarisatie van al beschikbare regionale afspraken; 

 Inventarisatie van in procedure zijnde bestemmingsplannen om te kijken of er goede 

plannen zijn die vertraging oplopen vanwege de gewijzigde regels indien de PRV 

volgens het voorstel wordt vastgesteld; 

 Jurisprudentie over de Ladder. 

   

   

   

 
Met vriendelijke groet, 

 

Joke Geldhof 

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en 

Wonen 
     

 

 
  

   

   
   
 

 


