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Geacht college,
Uw kenmerk

Vanuit een aantal gemeenten hebben wij de vraag gekregen om de
terinzageleggingstermijn van de ontwerp Omgevingsverordening
NH2020 te verlengen, omdat het door de beperkingen die zijn opgelegd
vanwege het Coronavirus niet mogelijk is om een zienswijze binnen de
termijn in te dienen.
De ontwerp Omgevingsverordening is met een intensief
participatietraject tot stand gekomen. Ook in de laatste fase van dit
proces vinden we de inbreng van betrokkenen van belang. De provincie
wil gemeenten en andere betrokkenen daarom voldoende ruimte bieden
om hun zienswijzen in te dienen.
Daarom hebben we besloten om indieners langer de tijd te geven om
een zienswijze in te dienen over de ontwerp Omgevingsverordening
NH2020.
Mocht dit voor uw organisatie van toepassing zijn, dan willen we u
vragen om wel voor het aflopen van de terinzageleggingstermijn op 10
april een pro forma zienswijze in te dienen. Daarna geven we tot en met
22 mei de ruimte om een definitieve zienswijze in te dienen.
Hierdoor verschuift de planning van de vaststelling van de
Omgevingsverordening NH2020. Wat de planning wordt, hangt af van
de ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet.
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We hopen hiermee een balans te hebben gevonden tussen de wensen
van partijen die meer tijd nodig hebben en partijen die wachten op de
duidelijkheid die de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening
geeft voor specifieke projecten.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Omgevingsbeleid
dhr. drs. T.R. Smeelen
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

1294772 / 1400278

