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Geacht college,

Wij spreken onze waardering uit voor de werkzaamheden die u heeft verricht rondom de
Omgevingsverordening NH2022.
Tegelijkertijd maken wij ons als Noord-Holland Noord zorgen over de snelheid van handelen op dit
belangrijke ruimtelijke ordeningsinstrument. Wij hebben dit, zoals u weet, al kenbaar gemaakt in de brief
van 1-04-2021 aan uw college: “Willen wij toe naar een Noord-Holland Noord waar het goed wonen,
werken en recreëren is dan is zorgvuldigheid op zijn plaats. Een ordentelijk proces om te komen tot een
Omgevingsverordening is dan vereiste en verzorgt draagvlak bij gemeenten die immers uitvoering aan
deze regels moet geven”.
Het is nog geen jaar geleden dat de Omgevingsverordening NH2020 is vastgesteld. Het vaststellen van
deze verordening kende ook toen al een behoorlijke tijdsdruk bij de provincie en dus ook bij de
gemeenten. Er is heel veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een bestuurlijke reactie namens
Noord-Holland Noord. Op de definitieve Omgevingsverordening NH2020 is ook uitgebreid ingesproken
door de diverse gemeenten. Het resultaat was teleurstellend. We hadden als gemeenten niet het gevoel
dat er veel met onze opmerkingen uit de zienswijze en de inspraakreactie is gedaan. En ruim een half jaar
later ligt alweer de ontwerp Omgevingsverordening NH2022 ter inzage.
Noord-Holland Noord staat voor evidente opgaven. Zo heeft Noord-Holland Noord te kampen met
woningnood en de zorg om vitaal en leefbaar te blijven. Ontwikkelruimte voor stad en dorpskern is hierbij
van belang. Deze omgevingsverordening biedt, net als de in 2020 vastgestelde omgevingsverordening
NH2020, tot onze teleurstelling geen handvatten om dit soort problematiek voortvarend aan te pakken.
Zorgvuldigheid en strategisch handelen is essentieel om onze opgaven het hoofd te bieden. Hier past een
gedegen samenwerking bij. In dat kader hebben wij aangegeven om in gezamenlijkheid op te trekken. Het

is in ieders belang dat wij een serieuze gesprekspartner zijn bij de verdere uitwerking en verbetering van
de Omgevingsverordening 2022. Dit gezegd hebbende hebben wij nog een aantal algemene opmerkingen:
-

De korte periode tot aan het vaststellen van de Omgevingsverordening: er is onvoldoende tijd om
onze raden bij het proces te betrekken;
De ruimte die ontbreekt om met elkaar het gesprek aan te gaan over o.a. correcties op
begrenzingen en regelingen;
Het zoeken naar het algemeen belang bij meningsverschillen en 18 verschillende zienswijzen.
Er ontbreekt een artikelsgewijze toelichting op aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de
vastgestelde omgevingsverordening NH2020. Tijdens de ambtelijke sessie op 2 maart 2021 is
gebleken dat niet alle artikelen uit deze verordening 1:1 zijn overgenomen in het voorliggende
ontwerp.

Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld is tot 1 juli 2022 biedt dit ons inziens kansen om
gezamenlijk invulling te geven aan de gemeenschappelijke opgaven die er liggen. Het biedt kansen om nu
in één keer zowel het juridische deel als de inhoudelijke reacties vanuit de regio op de versie 2020 te
verwerken, waarmee zowel aan de gemeenten, maar ook aan de burger en ondernemers voor een
langere periode een duidelijk kader wordt vastgesteld.
Noord-Holland Noord verzoekt u om de besluitvorming door te schuiven in tijd en om zowel op juridisch
niveau (exercitie i.v.m. de Omgevingswet) als op inhoud (verwerken zienswijzen gemeenten en andere
partners) tot een breed gedragen Omgevingsverordening 2022 te komen.

Bijgaand onze drie regio-specifieke delen van regio Kop van Noord Holland, regio Westfriesland en regio
Alkmaar. Voor de leesbaarheid zijn deze niet samengevoegd op onderwerp maar apart bijgevoegd.

Hoogachtend,
Namens de colleges van de18 gemeenten van Noord-Holland Noord,
Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel, Medemblik, Opmeer, Koggenland, Hoorn, Stede Broec,
Enkhuizen, Drechterland, Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest,

de dossierhouders Ruimtelijke Ordening van het portefeuillehouderoverleg VVRE, portefeuillehouderoverleg
Ruimte en Economie en focusoverleg Wonen Regio Alkmaar.

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

