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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 27 juni 2019,

Constaterende dat:
» De provincie het concept van de Omgevingsverordening tot eind mei 2019 heeft vrijgegeven 

voor een ambtelijke consultatie; dit betreft een zogenaamde 75*^ versie;
« De provincie op 13 juni jl. een bestuurlijk congres heeft georganiseerd over de 

Omgevingsverordening. Tijdens dit congres is aangegeven dat:
o na de ambtelijke consultatieronde en het bestuurlijk congres de

omgevingsverordening zal worden afgerond en na de zomer ter besluitvorming 
zal worden aangeboden aan de bestuursorganen van de provincie; 

o niet is gebleken dat in het besluitvormingsproces een bestuurlijke consultatie van de 
gemeentebesturen zal plaatsvinden.

Overwegende dat:

* In het kader van de Omgevingswet Provinciale Staten van Noord-Holland bevoegd zijn een 
omgevingsverordening vast te stellen;

* Tijdens het door de provincie georganiseerde congres op 13 juni jl. niet is gebleken dat 
ruimte wordt geboden aan de gemeentebesturen om bestuurlijk op de ínhoud van de vast 
te stellen omgevingsverordening te reageren;

* een bestuurlijke consultatie wenselijk is, omdat de ínhoud van de verordening mede 
bepalend zal zijn voor de vraag of invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt van de 
Omgevingswet om meer ruimte te bieden aan gemeenten, ook omdat de Omgevingswet 
vooral uitgaat van participatie en de wet het mogelijk maakt lokale problemen lokaal op 
te lossen;

* een consultatie van de gemeenteraden in het besluitvormingsproces ook niet tot 
ongewenste vertraging leidt omdat de Omgevingswet eerst op 1 januari 2021 in werking 
treedt;

roept het college op:

Om er bij het provinciaal bestuur op aan te dringen dat de Omgevingsverordening gedurende een 
periode van 4 maanden ter consultatie wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in Noord- 
Holland en de gemeentebesturen in die periode de gelegenheid te geven hun zienswijzen uit te 
brengen? ė' ^ vï QŵpfeL -te opTm 'reet cķ-frocU*?^
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en gaat over tot de orde van de dag.
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