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Uw kenmerk

Met deze brief informeren wij u over ons besluit van 14 februari 2020 
om de Omgevingsverordening NH2020 in ontwerp vast te stellen. De 
ontwerp Omgevingsverordening NH2020 ligt ter inzage van 1 8 februari 
tot en met 1 0 april 2020. De stukken zijn te raadplegen via onze 
website https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzaqeleqqinqen.

Proces Omgevingsverordening NH2020

Voor de totstandkoming van de ontwerp Omgevingsverordening 
NH2020 hebben we vanaf de start van de schrijffase in september 201 8 
samengewerkt met onze partners bij gemeenten, waterschappen, 
omgevingsdiensten en belangenorganisaties. Met hen hebben we 
samen gewerkt aan het vormgeven van de regels die zijn gewijzigd ten 
opzicht van de huidige verordeningen. We hebben dit vormgegeven 
door het organiseren van 4 ‘botsproefsessies’ (+/- 1 00 deelnemers per 
sessie). De verslagen van deze botsproefsessies zijn gepubliceerd op 
onze website. Ook zijn er in alle regio's bestuurlijke botsproeven 
georganiseerd in de regionale wethoudersoverleggen. Via deze weg 
willen wij u bedanken voor de inzet vanuit uw gemeente.

Het afgelopen halfjaar hebben wij de tijd genomen om de input uit de 
participatiefase te verwerken. Ook is er veel aandacht besteed aan het 
vertalen van de doelstellingen uit ons coalitieakkoord ‘Duurzaam 
doorpakken’ in de Omgevingsverordening NH2020. Dit proces nam
meer tijd in beslag dan vantevoren ingeschat, waardoor de planning van Postbus 3007
de besluitvorming over de ontwerp omgevingsverordening is 2001 DA Haarlem
opgeschoven. Telefoon (023) 514 3143
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Vervolg

Na de terinzagelegging zullen wij de zienswijzen op de ontwerp 
Omgevingsverordening NH2020 behandelen. Wij streven ernaar de 
Omgevingsverordening NH2020 op 29 juni 2020 ter vaststelling voor te 
leggen aan Provinciale Staten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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