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Verzenddatum
Betreft: Vaststelling Omgevingsvisie NH2050

1 0 OKT. 2018
Kenmerk

Geachte leden,

1 076848/1 1 29181
Uw kenmerk

Van 1 8juni 201 8 tot en met 31juli 2018 heeft de Ontwerp
Omgevingsvisie NH2050 samen met het bijbehorende PIanMER ter
inzage gelegen. In totaal zijn er 1 08 zienswijzen ingediend. Afkomstig
van vele verschillende stakeholders, zoals gemeenten, waterschappen,
belangenorganisaties, burgers en ondernemers. Naast de opmerkingen
en voorstellen tot wijziging van de visie, worden in veel zienswijzen
complimenten geuit voor het proces dat doorlopen is en de inhoud van
de Omgevingsvisie die het resultaat is van dat proces.
Wij hebben op alle ingediende zienswijzen een reactie geformuleerd.
Deze zijn gebundeld in de Nota van Beantwoording, waarin per
zienswijze de voorgestelde reactie wordt weergegeven. Als inleiding op
de Nota van Beantwoording wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste rode draden en majeure discussiepunten die uit de
zienswijzen naar voren komen.
Sommige zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van een
wijziging in de Omgevingsvisie NH2050, in de tekst of in een
kaartbeeld. In de Nota van Beantwoording geven wij per zienswijze
expliciet in de reactie aan of en zo ja, welke wijziging wordt
voorgesteld. In de definitieve versie van de Omgevingsvisie NH2050 die
nu ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, zijn alle
voorgestelde wijzigingen gemarkeerd.
In de Nota van Beantwoording worden geen fundamentele wijzigingen
van de Omgevingsvisie voorgesteld. Wel wordt in sommige gevallen
voorgesteld om een ontwikkelprincipe iets aan te scherpen, te
nuanceren of te verduidelijken.
In de bijlage treft u eveneens het advies van de commissie m.e.r. op het
opgestelde PIanMER (het PIanMER is u ter informatie toegezonden per
brief met kenmerk 1 076848/1 084996 d.d. 1 4juni 201 8). Wij hebben
daarop een reactie geformuleerd die is bijgevoegd inclusief een
aanvulling op het PIanMER die voortkomt ut het advies van de
commissie m.e.r.
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Met de vaststelling van de Nota van Beantwoording en de definitieve
Omgevingsvisie NH2050 door Provinciale Staten wordt het proces van
de Omgevingsvisie NH2050 afgerond. Wij kijken met tevredenheid terug
op het proces van totstandkoming. Vanwege de intensieve interactie
met de Noord-Hollandse samenleving in al haar geledingen en vanwege
de grote betrokkenheid van uw Staten gedurende het hele proces,
onder meer met de bespreking van de Verkenningen NH2050, het
richtinggevende debat over Koers NH2OSO halverwege het proces, de
participatiebijeenkomsten voor gemeenten en waterschappen over de
Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 en de vele werksessies tussendoor.
Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, voor de vaststelling
van de Omgevingsvisie NH2050.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

p,vinciesecretaris

.M. Bergkamp
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