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Raadsinformatieavond Regio Alkmaar  

(Statenleden Noord-Holland tevens uitgenodigd) 
 

Provinciale Omgevingsverordening 

 
Woensdag 4 maart 2020  
Locatie: Gemeentehuis Castricum (aanvankelijk was gemeentehuis Alkmaar beoogd),Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 
Onderaan dit programma vindt u een korte uitleg over de Provinciale Omgevingsverordening en de 
bijbehorende procedures. 

 

PROGRAMMA  
 

19.00 uur inloop met koffie en thee  
 

19.30 uur aanvang regionale raadsinformatieavond  
Welkomstwoord door Jasper John (voorzitter Regionale raadsgroep en raadslid Heerhugowaard) aan 
de raadsleden van Regio Alkmaar en uitgenodigde Statenleden.  
 

19.35 uur Plenaire toelichting Provincie 
De Provincie Noord-Holland geeft een toelichting op de Omgevingsverordening, toegespitst op de 
Regio Alkmaar. Dit is een ambtelijke toelichting, waarbij er geen ruimte is voor politiek getinte 
vragen. 
 

20.00 uur Plenaire toelichting maatschappelijke organisaties/RES 
Vier organisaties geven uitleg over de invloed van de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening op 
hun toekomstplannen.  
 

20.00 Natuur en Milieu: Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland, Sijas Akkerman (of een collega) 
20.15 Land- en Tuinbouw: LTO, Martijn van den Berg (of een collega) 
20.30 RES: Programmamanager RES Noord-Holland Noord Wies Thesingh 
20.45 Bebouwde omgeving: Kennemer Wonen, de heer Tromp 
 

21.00 uur parallelle sessies vier thema’s 
De vier thema’s zijn met bovenstaande organisaties te bespreken aan vier verschillende tafels. Het is 
hierbij vooral van belang de relatie tussen het thema en de nieuwe Provinciale 
Omgevingsverordening in het oog te houden en u niet te laten verleiden om afgeleide onderwerpen 
met elkaar te bespreken. 
 

21.40 uur Plenaire terugkoppeling sessies 
Tijdens deze plenaire terugkoppeling wordt er met de aanwezigen gedeeld wat de raadsleden over 
een bepaald thema aan hun college mee zouden willen geven als zienswijze richting de Provincie. 
 

22.00 uur Sluiting en afsluitende borrel  
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De Provinciale Omgevingsverordening 
Zoals de Provincie het in de toelichting op de Omgevingsverordening verwoordt:  
“Deze eerste omgevingsverordening Noord-Holland integreert twintig verordeningen die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving. Het doel is daarmee de provinciale regels te vereenvoudigen, 
harmoniseren, en op onderdelen meer ruimte te bieden voor lokaal en regionaal maatwerk en 
bestuurlijke afweging. Dit betekent dat de omgevingsverordening deze 21 verordeningen geheel zal 
vervangen” 
Omdat dit een ingrijpende verandering is, die invloed heeft op de ruimtelijke inrichting van de 
provincie en daarmee de gemeentes, is het van belang dat u zich als raadslid in kennis stelt van de 
inhoud van het stuk en waar u dat nodig acht het college vraagt bepaalde zienswijzen in te dienen. 
 
Meer informatie vindt u hier: 

 https://noord-
holland.stateninformatie.nl/vergadering/702811/Statencommissie%20RWK%2013-
02-2020 

 https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=6da60631-2346-
4559-8a50-5b7ea77f8b7d&FoundIDs= 

 https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevin
gsverordening 

 
Proces 

 Gedeputeerde Staten heeft op 11 februari 2020 de concept Provinciale 
Omgevingsverordening vastgesteld. 

 Terinzageleggingsperiode van 18 februari tot 10 april 2020.  

 Bespreking in Commissie Provinciale Staten in juni.  

 Op 29 juni 2020  zal Provinciale Staten een definitief besluit nemen over het stuk. 

Niet in alle gemeenten worden de raden op dezelfde wijze betrokken bij het voorbereiden 
van de zienswijze op de Omgevingsverordening. Dit heeft vooral te maken met de korte 
tijdspanne die er voor het traject is. 
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