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Omgevingsverordening Noord-Holland  

 
De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie NH2050 worden verankerd in de nieuwe 

Omgevingsverordening Noord-Holland. De provincie wil een eenvoudiger, duidelijker en meer 

integraal systeem van regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en 

bestuurlijke afwegingsruimte. Om dat te bereiken stelt de provincie de Omgevingsverordening 

samen met haar partners op.  
  

   

   

   

Stand van zaken Omgevingsverordening  

 
Met de naderende feestdagen én het nieuwe jaar in het verschiet, brengen we u dit jaar 

graag nog een keer op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de 

Omgevingsverordening NH2020. 

  

Wrap-up 2019 

Begin 2019 heeft het team Omgevingsverordening de schrijffase afgerond en startte op 18 

april de ambtelijke consultatieronde op de conceptversie van de Omgevingsverordening. Dit 

leverde in totaal meer dan 500 verschillende opmerkingen op die waar nodig zijn verwerkt in 

de ontwerp-Omgevingsverordening NH2020.  

  

Het najaar stond in het teken van verdere verdieping én een vertaling van een aantal 

doelstellingen en ambities uit het in juni 2019 verschenen Coalitieakkoord ‘Duurzaam 

Doorpakken!’ (pdf, 5MB). Inmiddels heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) de 

planning van de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld en zijn de Provinciale Staten 

(PS) over deze planning per brief (pdf, 161KB) geïnformeerd.  

  

Planning 2020 

De provincie streeft ernaar de besluitvorming over de Omgevingsverordening NH2020 vóór 

het zomerreces van 2020 af te ronden. Op deze manier vertaalt de provincie binnen een jaar 

enkele belangrijke ambities uit het coalitieakkoord in haar juridische regels. Denk daarbij aan 

ruimte voor woningbouw en duurzame energie.  

 

Naar verwachting stellen GS de Ontwerp-Omgevingsverordening 11 februari 2020 vast. Op 

dat moment worden de stukken voor het eerst openbaar. Na vaststelling door GS start op 14 
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februari 2020 de terinzagelegging. Om tegemoet te komen aan de oproep van gemeenten 

voor meer tijd om een eventuele zienswijze voor te bereiden, verlengen we de 

terinzagelegging van 6 naar 8 weken. Daarnaast willen we nog vóór de terinzagelegging de 

terugkoppeling op de ambtelijke consultatie vrijgeven. De indieners van een ambtelijke 

reactie ontvangen deze terugkoppeling begin februari 2020. 

  

Volgens de planning wordt de Omgevingsverordening 29 juni 2020 door PS vastgesteld.  

 

 

Voorspoedig 2020 

In 2020 blijven we u weer regelmatig op de hoogte houden van de laatste stand van zaken 

rondom de Omgevingsverordening NH2020. Ook starten we de eerste actualisatie van de 

Omgevingsverordening (versie NH2021), zodat deze op 1 januari 2021 ‘omgevingswetproof’ 

is. Uiteraard houden we u hiervan ook op de hoogte. 

  

Voor nu wensen we u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020. 
  

   
 

 
   

   

Colofon  

 
Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van provincie 

Noord-Holland in het kader 

van de 

Omgevingsverordening. 
  

 
Nieuwsbrief instellingen  

 

 
   > Uitschrijven voor deze nieuwsbrief  

 
   > Profiel aanpassen  
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