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9 NOV. 2018

Geachte leden,

Kenmerk

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, over de wijziging
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in verband met
wijziging van de volgende onderwerpen: Natuurnetwerk Nederland
(NNN), kleinschalige ontwikkelingen en strandzonering.

1076408-1141587

Uw kenmerk

Wij hebben op 6 november 201 8 het volgende besloten:
de Nota van Beantwoording van de wijziging van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen;
2. de statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van
de PRV, de toelichting op de wijziging, de Wezenlijke Kenmerken en
Waarden van het Natuurnetwerk Nederland van de Provincie Noord
Holland en de kaart 8 vast te stellen;
3. de indieners van de reacties op de ontwerpwijziging te informeren
over de besluitvorming via bijgevoegde brieven;
4. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het
aanbrengen van redactionele wijzigingen in de stukken ten behoeve
van de vaststelling van de PRV door Provinciale Staten;
5. de PRV in werking te laten treden na de vaststelling door Provinciale
Staten, door publicatie in het provinciaal blad.
1.

In onderstaand overzicht staat weergegeven welke stukken zijn
bijgevoegd en hoe deze moeten worden gelezen.
Nr.
A

Document
Statenvoordracht inclusief
ontwerp besluit

Doel
Ter vaststelling

S

Nota van Beantwoording
(NvB)

Ter informatie. De NvB is vastgesteld
door ons college. Dit is onze reactie
aan indieners van opmerkingen en
geeft een beeld van de aanleiding en
overwegingen waarom wij het voorstel
wel of niet hebben gewijzigd.
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C

Kaart 8

D

Wezenlijke Kenmerken en
Waarden

E

Overzicht wijzigingen

F

Reacties naar aanleiding
van de terinzagelegging

Ter vaststelling. De link naar de

digitale verbeelding van de kaarten
(viewer) is te vinden in de toelichting.
Ter vaststelling. De link naar de
beschrijving van de 1 22 NNN-gebieden
in Noord-Holland.
Ter informatie bij het voorstel. Dit
geeft een integraal overzicht van hoe
de totale PRV er volgens het voorstel
uit komt te zien en welke wijzigingen
zijn voorgesteld.
Ter informatie bij het voorstel. Dit
zijn de schriftelijke reacties met
opmerkingen op de ontwerpwijziging.

Wij gaan er vanuit u met deze documenten voldoende geïnformeerd te
hebben.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Hollan

rorinciesecretaris

Remke.

