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Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de OntwerpOmgevingsverordening NH2022 vrijgegeven voor inspraak. De brief zienswijze is
een reactie op de Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 namens de gemeente
Haarlem.

Behandelvoorstel voor
commissie

Niet van toepassing
Het vaststellen van de brief zienswijze Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 is
een collegebevoegdheid.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 12 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. 1. In te stemmen met de brief zienswijze op Ontwerp-Omgevingsverordening
NH2022

de secretaris,
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1. Inleiding
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022
vrijgegeven voor inspraak. De reacties worden verwerkt in de definitieve Omgevingsverordening
Noord-Holland 2022, die naar verwachting in het najaar wordt vastgesteld. Met deze verordening, de
opvolger van de Omgevingsverordening 2020, worden de huidige provinciale regels in lijn gebracht
met de landelijke Omgevingswet. De Omgevingsverordening NH 2022 zal tegelijk met de
Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treden. De provincie Noord-Holland moet op grond van de
Omgevingswet op 1 januari 2022 één omgevingsverordening hebben vastgesteld. Hierin moet de
provincie alle regels over de fysieke leefomgeving opnemen.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met de brief zienswijze op OntwerpOmgevingsverordening NH2022
3. Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat is het vaststellen van de brief zienswijze op Ontwerp-Omgevingsverordening
NH2022.
4. Argumenten
1. In de zienswijze wordt op onderdelen aanpassing van de Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022
gevraagd.
De contouren van de provinciale regimes nabij Oostpoort leiden mogelijk tot vertraging van de
zoneontwikkeling. In deze zienwijze vragen we de provincie de contouren te verleggen. En in deze
zienswijze vraagt Haarlem aanpassingen om de windmolens en zonneweide op Schoteroog mogelijk
te maken. Er worden verduidelijkende vragen gesteld hoe om gegaan moet worden met
compensatieverplichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
2. In de zienswijze wordt een aantal onderwerpen geagendeerd bij de provincie.
In de Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 is de contour van het Industrieterrein van provinciaal
belang gelegd op de Houtrakpolder. In deze zienwijze geeft Haarlem aan bedrijfsactiviteiten niet
passend te vinden bij het open en groene karakter van de oorspronkelijke groene buffer tussen
Haarlem en Amsterdam en de Houtrakpolder als recreatiegebied wil behouden. En in deze
zienswijze nodigt Haarlem de provincie uit om samen in gesprek te gaan over het oostelijk landschap
van Haarlem. In de Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlem is opgenomen dat een integraal ontwerp
gemaakt moet worden voor het oostelijk landschap.
3. In deze zienswijze wordt voor twee locaties medewerking gevraagd voor ontwikkeling
Haarlem heeft een uitgebreid locatie onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor de
DomusPlus en Skave huse. Deze voorzieningen moeten op afstand van andere omwonenden
gerealiseerd worden. Het is erg lastig een geschikte plek in Haarlem te vinden. De locatie Nieuweweg
en Vergierdeweg zijn als meest geschikt beoordeeld. Op de locaties Nieuweweg en Vergierdeweg
gelden provinciale regimes. Vanwege de bijzondere opgave vraagt Haarlem de provincie mee te
werken aan de realisatie van deze voorzieningen.
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4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties

5. Risico’s en kanttekeningen
1.De provincie Noord Holland neemt de zienswijze niet over
Haarlem is reeds met de provincie in gesprek over de voorgestelde aanpassingen. De provincie Noord
Holland is voornemens de omgevingsverordening jaarlijks te actualiseren
6. Uitvoering
Na vaststelling van de brief zienswijze op Ontwerp-omgevingsverordening NH2022 wordt de brief
verstuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland.
7. Bijlagen
Bijlage 1: brief zienswijze op Ontwerp-omgevingsverordening NH2022
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