
From: Info Koggenland
Sent: maandag 7 oktober 2019 09:13:20
To: Griffie Koggenland
Cc:
Subject: FW: Consultatieronde provinciale omgevingsverordening
Attachments: 9609B106.pdf 

Met vriendelijke groet,

Engelien Bezooijen | Medewerker Advies & Ondersteuning

T (0229) 54 83 94 

Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn

Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn

Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Walter Smak 
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 14:42

Aan: 'info@aalsmeer.nl'; 'post@alkmaar.nl'; 'gemeente@amstelveen.nl'; 'gemeente@beemster.net'; 'info@bergen-nh.nl'; 'info@beverwijk.nl'; 
'mail@blaricum.nl'; 'gemeente@bloemendaal.nl'; 'gemeentebestuur@castricum.nl'; 'info@denhelder.nl'; 'gemeente@diemen.nl'; Gemeente 

Drechterland; 'info@edam-volendam.nl'; Gemeente Enkhuizen; 'antwoord@haarlem.nl'; 'info@haarlemmermeer.nl'; 'post@heemskerk.nl'; 
'gemeente@heemstede.nl'; 'post@heerhugowaard.nl'; 'info@heiloo.nl'; 'gemeente@hilversum.nl'; 'contact@hollandskroon.nl'; 'gemeente@hoorn.nl'; 

'gemeente@huizen.nl'; Info Koggenland; 'gemeente@Landsmeer.nl'; 'info@gemeentelangedijk.nl'; 'info@laren.nl'; 'antwoord@oostzaan.nl'; Gemeente 
Opmeer; Rob Laan; 'info@purmerend.nl'; 'postbus8@schagen.nl'; Gemeente Stede Broec; 'gemeente@texel.nl'; 'bestuursondersteuning@uitgeest.nl'; 

'gemeente@uithoorn.nl'; 'info@velsen.nl'; 'gemeente@waterland.nl'; 'info@weesp.nl'; 'postbus@wijdemeren.nl'; 'postbus@wormerland.nl'; 
'info@zandvoort.nl'; 'gemeente@ouder-amstel.nl'

Onderwerp: Consultatieronde provinciale omgevingsverordening

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u deze mail en bijgaande motie onder de aandacht van uw raad/raadsleden brengen c.q. op de lijst met ingekomen stukken van uw raad 
zetten?

De motie betreft een extra consultatieronde van 4 maanden voor het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-
Holland. Binnen deze periode kunnen bestuurders hun zienswijze uitbrengen over het (concept van het) ontwerp. 

Wij roepen uw raad op om de motie te ondersteunen. 

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik 

Walter Smak

Juridisch medewerker Ruimtelijke ontwikkeling
Telefoonnummer: (0229) 85 60 00
E-mail: walter.smak@medemblik.nl
Aanwezig: maandag (tot 14.30 uur), woensdag, donderdag en vrijdag

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
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Registratie: DOC-19-188380/Z~19-073249 

MOT|E vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Consultatietermijn voor Provinciale omgevingsverordening 

Agendapunt: D.2 

Ingediend door: van den Bosch Mos Zeilemaker de Vries 

Mosch (GemeenteBelangen), Beuker Manshanden (GroenLinks)

Meester Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 19 september 2019 

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 

de gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

o De provincie het concept van de Omgevingsverordening tot eind mei 2019 heeft vrijgegeven 

voor een ambtelijke consultatie; dit betreft een zogenaamde 75% versie;

o De provincie op 13 juni een bestuurlijk congres heeft georganiseerd over de 

Omgevingsverordening.

o Tijdens dit congres is aangegeven dat:

na de ambtelijke consultatieronde en het bestuurlijk congres de omgevingsverordening zal worden 

afgerond en na de zomer ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de bestuursorganen van de 

provincie;

niet is gebleken dat in het besluitvormingsproces een bestuurlijke consultatie van de 

gemeentebesturen zal plaatsvinden.

Overwegende dat:

ln het kader van de Omgevingswet Provinciale Staten van Noord-Holland bevoegd zijn een 

omgevingsverordening vast te stellen;

Tijdens het door de provincie georganiseerde congres op 13 juni niet is gebleken dat 

ruimte wordt geboden aan de gemeentebesturen om bestuurlijk op de inhoud van de vast te 

stellen omgevingsverordening te reageren;

o Een bestuurlijke consultatie wenselijk is, omdat de inhoud van de verordening mede 

bepalend zal zijn voor de vraag of invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt van de 

Omgevingswet om meer ruimte te bieden aan gemeenten, ook omdat de Omgevingswet 

vooral uitgaat van participatie en de wet het mogelijk maakt lokale problemen lokaal op te 

lossen;

Een consultatie van de gemeenteraden in het besluitvormingsproces ook niet tot ongewenste vertraging 

leidt omdat de Omgevingswet eerst op 1 januari 2021 in werking treedt;

Draagt het college op:

om in navolging van gemeente Hollands Kroon en gemeente Texel er bij het provinciaal bestuur op 

aan te dringen dat de Omgevingsverordening gedurende een periode van 4 maanden ter consultatie 

wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in Noord-Holland en de gemeentebesturen in die periode 

de gelegenheid te geven hun zienswijzen uit te brengen;

deze motie onder de aandacht te brengen van de raden van de gemeenten in Noord-Holland, met 

daarbij de oproep om de motie te ondersteunen.

Ingediend 

van n Bo Mos Zeilemaker 

de Vries Mosch (GemeenteBelangen), Beuker 

Manshanden (GroenLinks), Meester Geest (PW2010),
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