
                                   

              

             

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Naam gemeenteraadsfractie CDA, VVD, SHK, D66
Datum 23 april 2020
Volgnummer M 2020 04
Onderwerp Concept provinciale omgevingsverordening

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 23 april 2020; 

Constaterende dat: 

 Gedeputeerde Staten op 14 februari 2020 de ontwerp Omgevingsverordening heeft 
vastgesteld;

Overwegende dat:

 Gedeputeerde Staten de ontwerp Omgevingsverordening vanaf 18 februari 2020 ter inzage 
hebben gelegd, waarbij zienswijzen ingediend konden worden tot vrijdag 10 april 2020 (deze 
termijn is met enkele weken verlengd vanwege de coronacrisis);

 Meerdere gemeenteraden, waaronder de gemeenteraad van Hollands Kroon in 2019 een 
motie hebben aangenomen om er bij het provinciaal bestuur op aan te dringen dat het 
voorontwerp van de omgevingsverordening gedurende een periode van vier maanden ter 
consultatie werd voorgelegd, zodat de gemeenteraden in die periode een reactie op het 
voorontwerp konden geven;

 Gedeputeerde Staten deze wens van de gemeenteraden niet hebben overgenomen;

 Gedeputeerde Staten voornemens zijn om een hoorzitting te houden voor de 
gemeenteraden in het najaar van 2020, voorafgaand aan de vaststelling van de 
Omgevingsverordening door Provinciale Staten;

 Dit ruim buiten de zienswijzeperiode valt en onduidelijk is op welke wijze reacties vanuit de 
gemeenteraden meegenomen worden in het besluitvormingsproces;

 Vanuit het oogpunt van een zorgvuldig bestuurlijk afwegingsproces de gevolgde procedure 
niet de schoonheidsprijs verdient;



 Het wenselijk is dat ook de gemeenteraden hun zienswijze geven richting provinciaal bestuur 
omtrent de inhoud van de ontwerp Omgevingsverordening;

 De gemeenteraad van Hollands Kroon volledig kan instemmen met de zienswijze d.d. 8 april 
2020 van de colleges van de elf gemeenten van Holland boven Amsterdam;

roept het college op:
 

1. Om het provinciaal bestuur te informeren dat de gemeenteraad van Hollands Kroon de 
genoemde zienswijze van het college van burgemeester en wethouders van  8 april 2020 
volledig onderschrijft;

2. 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. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het CDA, Namens de fractie van D66

Sjaak Vriend Liesbeth Vlietstra-Wouterse
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