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Omgevingsverordening

VERZONDEN 1 0 DEC. 2019
Geacht College,

Motie van de gemeenteraad van Koggenland
De gemeenteraad van Koggenland heeft op 16 september 2019 de motie aangenomen 
over tijdige consultatie bij de totstandkoming van de Provinciale Omgevingsverordening.
In de motie is aangegeven dat het voor een tijdige consultatie nodig is dat het ontwerp 
gedurende een periode van 4 maanden wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in 
Noord-Holland.
Hierdoor kan een zienswijze zorgvuldig worden ingevuld en dat kan leiden tot een betere 
overeenstemming tussen de provincie en de gemeenten.
Ter uitvoering van de motie dringen wij er bij u, als het provinciaal bestuur, er op aan dat 
de termijn van 4 maanden beschikbaar wordt gesteld.

Uitvoering motie en regionale raadsbijeenkomst Westfriesland
Wij hebben deze motie nog niet eerder onder uw aandacht gebracht in afwachting van de 
regionale raadsbijeenkomst Westfriesland op 20 november jl. Gelijkluidende moties van 
de raden van andere gemeenten waren toen al aan uw college voorgelegd. Ons college 
had de hoop dat u tijdens de regionale raadsbijeenkomst zou aangeven begrip te hebben 
voor de gevraagde langere termijn voor consultatie. Met dat begrip zou dan ruimte 
geboden worden voor betere overeenstemming tussen uw college, de Staten en de 
gemeenten.
Helaas heeft u tijdens die regionale raadsbijeenkomst die stap niet gemaakt.

Dit noodzaakt ons college om nu de motie van onze gemeenteraad nadrukkelijk onder 
uw aandacht te brengen. Dit met de oproep om de gevraagde ruimte alsnog te bieden 
omdat goede afstemming zowel in het belang van de provincie als in het belang van de 
gemeenten is.

Bereid tot nader overleg
Uiteraard is ons college bereid om deze motie mondeling toe te lichten en met u in 
gesprek te gaan over mogelijke alternatieven met hetzelfde resultaat. Namelijk meer
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ruimte dan de 6 weken om als gemeenteraden een goed gefundeerde reactie op het 
ontwerp te kunnen geven.

Tenslotte
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de ínhoud van deze brief? Neemt u dan contact 
op met Dirk Rood, afdeling Wonen 8t Ondernemen, bereikbaar via telefoonnummer (0229) 
54 84 63 of via e-mail D.Rood@koggenland.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Koggenland.

A.M.T. Beuker 
Gemeentesecretaris Burgemeester
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