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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de

Uw kenmerk

actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
Onze reactie (zienswijze) op de Ontwerp-NOVI (Nationale
Omgevingsvisie). De NOVI is in veel opzichten vergelijkbaar met de
Omgevingsvisie NH2050, die uw Staten eind 201 8 hebben vastgesteld.
Parallellen zijn te vinden in de op ons afkomende ontwikkelingen en
daarmee gepaard gaande opgaven. De in de NOVI genoemde vier
prioriteiten verhouden zich goed met de bewegingen in onze
omgevingsvisie. De beleidskeuzen in de NOVI sluiten dan ook goed aan
bij de ontwikkelprincipes van de provincie. De NOVI stipt de juiste
punten aan en biedt ruimte voor het bereiken van onze eigen
doelstellingen en ambities en om gezamenlijk met het Rijk aan de juiste
onderwerpen te werken. Met de NOVI zien we goede kansen om
belangrijke onderwerpen op een samenhangende wijzen aan te pakken.
Natuurlijk zijn er enkele aandachtspunten, die we onder de aandacht
van het Rijk willen brengen. In de eerste plaats het belang van een
integrale afweging in het kader van de NOVI van de toekomst van de
luchtvaart en Schiphol, in relatie tot verbetering van de leefbaarheid en
gezondheid van de bewoners van Noord-Holland, die daarmee gemoeid
zijn. Het kabinet schuift de integrale afweging vooruit, en gebruikt de
NOVI zo niet als kader voor de Luchtvaartnota.
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Ook vragen we meer aandacht voor de digitale infrastructuur in
combinatie met de energie-infrastructuur. Beide zijn in economisch en
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ruimtelijk opzicht van nationaal belang. Noord-Holland herbergt de
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belangrijkste internethub en meerdere datacenters. Die hubfunctie
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staat onder druk omdat de energie-infrastructuur de beperkende factor
voor verdere ontwikkeling is. In het kader van de transitie naar
duurzame energie moet tegelijkertijd de infrastructuur daarvoor op
orde worden gebracht. Daarbij moet onzes inziens rekening worden
gehouden met een wenselijke aanlanding van windenergie op zee nabij
Den Helder.
Tot slot constateren we dat we als provincie op meerdere fronten het
goede overleg voeren met het rijk, al of niet binnen regionale
verbanden als de MRA. De NOVI noemt nieuwe instrumenten
(samenwerkingsafspraken, Omgevingsagenda en NOVI-gebieden), die
een goede basis vormen voor continuering van de samenwerking op
velerlei onderwerpen. De NOVI biedt kansen tot verdieping van de
samenwerking. Wij nodigen het Rijk uit tot een gesprek over onze
gezamenlijke belangen zoals verwoord in NOVI en Omgevingsvisie
NH2050.
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