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Motie vreemd aan de orde van de dag

Participatiebijeenkomsten met gemeenteraden over Omgevingsverordening

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 3 februari 2020,
constaterende dat:
• de omgevingsverordening het fundament is voor alle aspecten van de fysieke omgeving in de
Provincie Noord-Holland en daarmee in Noord-Hollandse gemeenten;
• de Provincie Noord-Holland hierin een grote verantwoordelijkheid heeft richting NoordHollandse gemeenten en waterschappen;
• de lokale overheden binnen de kaders van de omgevingswet moeten werken;

overwegende dat:
• het van belang is om de gemeenteraden en waterschapsbesturen zoveel mogelijk bij de
vaststelling van de omgevingsverordening te betrekken;
• een open gedachtewisseling moet plaatsvinden voordat de omgevingsverordening in de
commissie en Provinciale Staten wordt besproken en vastgesteld;
• een participatiebijeenkomst een goed instrument is om informatie uit de raden te verkrijgen;
• deze bijeenkomst zich kan concentreren op de toepassing en effecten van de Ontwerp
omgevingsverordening op het gemeentelijk beleid en suggesties aan Provinciale Staten om de
ontwerp omgevingsverordening nog te amenderen;
• bij de vaststelling van de Noord-Hollandse omgevingsvisie in mei 2018 twee hoorzittingen (een
voor het noorden en een voor het zuiden van de provincie) zijn georganiseerd waarbij Noord
Hollandse gemeenteraadsleden in gesprek gingen met Statenleden over hun suggesties en
vragen over de Noord-Hollandse omgevingsvisie;
• deze hoorzittingen goed werden bezocht, hebben bijgedragen aan actieve participatie van
gemeenteraadsleden en hebben geleid tot een beter inzicht bij Statenleden in de gevolgen van
de omgevingsvisie voor Noord-Hollandse gemeenten;

Besluiten:
1. twee participatiebijeenkomsten (een voor het noorden en een voor het zuiden van de
provincie) te organiseren voor Noord-Hollandse gemeenteraadsleden en
waterschapsbesturen over de omgevingsverordening van Noord-Holland ten behoeve van
behandeling van de omgevingsverordening in de commissie en de Staten;
2. bij deze participatiebijeenkomsten de gemeenteraden en waterschapsbesturen in delegatie
in de gelegenheid te stellen hun suggesties en vragen rechtstreeks aan Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten kenbaar te maken;
3. deze participatiebijeenkomsten te organiseren vlak nadat de omgevingsverordening ter
inzage heeft gelegen en voordat Provinciale Staten deze behandelen in de commissie en
definitief vaststellen in Provinciale Staten;
4. de griffie te verzoeken de Organisatie hiervan op te pakken;
en gaan over tot de orde van de dag.
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