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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De lokale bestuurlijke reactie en algemene regionale reactie op de Ontwerp Omgevingsverordening
NH2022.

Inleiding
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor provinciale regels. De provincie
Noord-Holland moet op grond van de Omgevingswet één omgevingsverordening hebben vastgesteld.
Hierin moet de provincie alle regels over de fysieke leefomgeving opnemen.
Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de provincie op 22 oktober 2020 al een belangrijke stap
genomen door de vaststelling van de eerste omgevingsverordening: de Omgevingsverordening
NH2020. Hierin zijn 21 verordeningen vervangen en de belangrijkste onderwerpen uit de
Omgevingsvisie NH2050 verankerd. Deze omgevingsverordening is op 17 november 2020 in werking
getreden en is in de geest van de Omgevingswet opgesteld, maar heeft als grondslag nog steeds de
huidige wet- en regelgeving.
Daarom zijn de provinciale regels die in de OV NH2020 zijn opgenomen, in de voorliggende Ontwerp
Omgevingsverordening NH2022 ‘Omgevingswetproof’ gemaakt. Hiermee worden huidige provinciale
regelgeving omgezet naar het wet- en regelgevingsstelsel van de Omgevingswet. Het gaat om een
juridisch technische omzetting van de regels waarbij is gezorgd voor de juiste wettelijke grondslagen
en verwijzingen in de Omgevingswet. Verder vallen hieronder ook zaken waarbij door de
stelselwijziging van de Omgevingswet de systematiek, terminologie of juridische constructie is
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veranderd, maar waar deze verandering niet heeft geleid tot wijziging van de beleidsinhoud en de
strekking van de provinciale regels.
De Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 is een beleidsarme omzetting van de regels uit de
huidige Omgevingsverordening NH2020 en andere regelingen op grond van de huidige
omgevingswetgeving naar regels die voldoen aan de Omgevingswet. De provincie geeft aan dat er in
principe geen heroverweging plaatsvindt van de besluitvorming van Provinciale Staten van 21 oktober
2020. Wel worden de Regionale Energiestrategieën (RES’en) in de Omgevingsverordening NH2022
verwerkt. Gemeenten, waterschappen, provincie, inwoners en andere belanghebbenden hebben
afspraken gemaakt over plekken in de provincie waar duurzame energie met windturbines en
zonnepanelen kan worden opgewekt. De zoekgebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn
vastgelegd in de RES’en voor Noord-Holland Noord. De betrokken overheden verwerken deze
afspraken in hun regels, de provincie doet dat in de Omgevingsverordening NH 2022. De RES’en zijn
in de verordening leidend voor wind op land, de provincie laat daarom regels zoals de 600 meter
afstandsregel en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. Uiteraard blijven de landelijke
afstandsregels gelden. Zonneparken in landelijk gebied kunnen straks niet alleen met een vergunning
van de provincie, maar ook via omgevingsplannen van de gemeente worden mogelijk gemaakt.
Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheden om te bepalen waar in hun gebied ruimte is voor winden zonne-energie.
De Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 is in te zien via de website van de provincie NoordHolland:
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen
In het onderstaande filmpje wordt in grote lijnen uitgelegd wat de Omgevingsverordening NH2022
inhoudt, hoe het zich verhoudt tot de Omgevingsvisie NH2050 en wat het grote verschil is met de
Omgevingsverordening NH2020. Tot slot wordt uitgelegd welke stappen nodig zijn om de
omgevingsverordening ‘Omgevingswetproof’ te maken, zodat deze door Provinciale Staten kan
worden vastgesteld en in werking kan treden op 1 januari 2022.
Filmpje: https://youtu.be/SkopfGzR9Eg

Kernboodschap
Op de Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 is bijgaande lokale bestuurlijke reactie geformuleerd.
Daarnaast is er een algemene regionale reactie opgesteld door de regio Alkmaar. Op deze manier
brengen we zowel de lokale belangen als de regionale belangen goed naar voren.

Consequenties
De Provinciale Omgevingsverordening bevat alle provinciale juridische regels met betrekking tot de
fysieke leefomgeving. Deze zijn bindend voor gemeenten.

Communicatie
Het opstellen en indienen van zienswijzen is door de gemeenteraden gemandateerd aan de colleges.

Vervolg
De Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 ligt vanaf 10 mei tot en met 18 juni 2021 ter inzage. Na
het verwerken van de zienswijzen besluiten Gedeputeerde Staten (naar verwachting 31 augustus
2021) over het al dan niet gewijzigde ontwerp en de nota van beantwoording. Gedeputeerde Staten
bieden de Omgevingsverordening NH2022 vervolgens aan Provinciale Staten aan om te laten
vaststellen (naar verwachting commissie RWK van 20 september en Provinciale Staten van 11
oktober 2021). De hierboven genoemde data kunnen wellicht nog veranderen, omdat de
inwerkingtreding van Omgevingswet met minimaal een half jaar is uitgesteld tot 1 juli 2022. Het is nu
nog onduidelijk of de provincie vasthoudt aan 1 januari 2022 of datum inwerkingtreding
Omgevingswet.

Bijlage(n)
Bij21-0376
Bij21-0429
Bij21-0430

Lokale bestuurlijke reactie
Algemene regionale reactie
Begeleidende brief regio proces
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Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

H.J. Leemhuis

A.B. Blase

