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Kernboodschap  Gedeputeerde Staten (GS) van Noord Holland hebben 18 februari 2020 de 

ontwerp Omgevingsverordening NH2020 vrijgegeven voor inspraak. De brief 

Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de ontwerp 

Omgevingsverordening NH2020, is de reactie van de gemeente Haarlem op de 

ontwerp Omgevingsvisie NH2020 van de provincie Noord Holland. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling 

 

Het vaststellen van de brief Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de 

ontwerp Omgevingsverordening NH2020,  is een collegebevoegdheid. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 7 april 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. 1. In te stemmen met de brief Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de 

ontwerp Omgevingsverordening NH2020, en deze te verzenden naar de 

Provinciale Staten van de provincie Noord Holland  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord Holland hebben 18 februari 2020 de ontwerp 

Omgevingsverordening NH2020 vrijgegeven voor inspraak. De brief Voorlopige zienswijze van 

gemeente Haarlem op de ontwerp Omgevingsverordening NH2020, is een schriftelijke reactie op de 
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ontwerp Omgevingsverordening NH2020. De zienswijze termijn was gezet op 10 april 2020 maar is 

verlengd tot 22 mei 2020. Wel is gesteld dat voor 10 april 2020 een pro forma zienswijze ingediend 

moet worden. De reactie van de gemeente Haarlem is een voorlopige zienswijze en wordt nog 

aangevuld voor 22 mei 2020.  

Belangrijkste punt van de reactie van de gemeente Haarlem zijn de aanpassingen in de begrenzing 

van het Bijzonder provinciaal landschap, het Landelijk gebied en het Natuur Netwerk Nederland om 

gewenste ontwikkelingen in Haarlem mogelijk te maken en om een deel van de Poelpolder te 

beschermen. Ook worden aanpassingen voorgesteld ten behoeve van de noodzakelijke 

energietransitie. 

 

2. Besluitpunten college 

In te stemmen met de brief Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de ontwerp 

Omgevingsverordening NH2020, en deze te verzenden naar de Provinciale Staten van de provincie 

Noord Holland. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is de voorlopige zienswijze van de gemeente Haarlem op de ontwerp 

Omgevingsverordening NH 2020 bij Provinciale Staten van de provincie Noord Holland kenbaar 

maken. 

 

4. Argumenten 

1. Omgevingsverordening NH2020 geeft regels en voorwaarden voor de mogelijkheden van de 

toekomstige ontwikkeling in de provincie Noord Holland.  

Met de zienswijze maakt de gemeente Haarlem duidelijk waar ze voor staat, op een aantal punten 

wordt verzocht de Omgevingsverordening aan te passen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Zienswijzetermijn om pro forma een reactie te geven is tot 10 april 2020, eventuele bespreking in 

de raadscommissie valt buiten deze termijn 

De provincie biedt de mogelijkheid om de zienswijze tot 22 mei 2020 aan te vullen. De voorlopige 

zienswijze wordt ter informatie aan de raadscommissie gestuurd. Als het stuk besproken wordt in de 

raadscommissie, kunnen opmerkingen uit de raadscommissie worden verwerkt in de definitieve 

zienswijze.   

 

6. Uitvoering 

Na vaststelling van de brief Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de ontwerp 

Omgevingsverordening NH2020, wordt de brief verstuurd naar de Provinciale Staten van de Provincie 

Noord-Holland.  
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7. Bijlagen 

Bijlage 1: brief Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de ontwerp Omgevingsverordening 

NH2020 

Bijlage 2: Link naar ontwerp Omgevingsverordening NH2020: https://www.noord-

holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:

w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg 

 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg

