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Aan : De raadscommissie  
Van : De griffier 
Datum : 10 juni 2016 en 27 juni 2016 (toevoeging) 
Onderwerp : Bespreken van de concept zienswijze op de ontwerp  wijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening voor afstemming met de Ladder 
voor duurzame verstedelijking en andere onderwerpen. 
(agendapunt 7, raadscommissie 28 juni 2016) 

Bijlagen : Geen 

 

 

 

In mei hebben Gedeputeerde Staten (GS) 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. 

 

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. 

 

https://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontwerpwijziging-PRV-in-verband-

met-afstemming-met-de-Ladder-voor-duurzame-verstedelijking.htm 

 

De ontwerpwijziging ligt van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2016 ter inzage.  

 

Het college stelt een concept zienswijze op, die - zoals afgesproken tussen de 

portefeuillehouder en de commissie - met de commissie op 28 juni wordt besproken.  

De concept zienswijze zal een nagekomen stuk zijn, voor zover het lukt om die 

daadwerkelijk voortijdig aan te leveren. De portefeuillehouder heeft dit voorbehoud ook zo 

gemaakt in de raadsvergadering van 9 juni, gezien de korte tijdspanne.  

Als dit niet lukt dan wordt de zienswijze gemaakt na 28 juni mede op basis van de discussie 

hierover in de commissie. 

 

Toevoeging 27 juni 2016 

Aan de stukken is het eerste concept voor een zienswijze van het college toegevoegd. Na 

de behandeling in de commissievergadering zal het college een definitieve versie 

vaststellen en die indienen bij de provincie. 

 

 

De griffier 
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