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Openbaarheid : Openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Zienswijze ontwerp Omgevingsverordening NH2020 
 
SAMENVATTING 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de ontwerp 
Omgevingsverordening NH2020 ter inzage gelegd en de mogelijkheid gegeven 
een zienswijze op het document in te dienen bij Provinciale Staten. Voorgesteld 
wordt een zienswijze te geven. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Omgevingswet 
Omgevingsvisie NH2050 
 
BESLUIT B&W 

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp Omgevingsverordening 
NH2020; 

2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen 
kenbaar te maken over de zienswijze ontwerp Omgevingsverordening 
NH2020 (B-stuk). 

 
AANLEIDING 
De provincie Noord-Holland heeft in ontwerp de Omgevingsverordening NH2020 
opgesteld die is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en loopt daarmee 
vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 21 Bestaande 
verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zijn in de 
omgevingsverordening volgens de eisen en de structuur van de Omgevingswet 
samengevoegd. Dit betreft een tussenstap. 
Parallel aan de besluitvorming van deze omgevingsverordening, wordt namelijk al 
gewerkt aan de eerste actualisatie hiervan: de Omgevingsverordening NH2021. 
Deze actualisatie is gericht op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
 
Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen invloed op 
het door Provinciale Staten dit jaar vaststellen van de Omgevingsverordening NH 
2020, deze verordening is gebaseerd op bestaande wetgeving. 
Door het uitstel is wel ongewis wanneer de Omgevingsverordening NH2021 kan 
worden vastgesteld. 
 
De ontwerp-Omgevingsverordening NH2020 geeft aanleiding een zienswijze in te 
dienen bij Provinciale Staten. 
 
MOTIVERING 
Uit de stukken die ter inzage liggen blijkt dat de bestaande regelingen die voor de 
gemeente Heemstede van belang zijn, bijna alle beleidsneutraal in de nieuwe 
Omgevingsverordening NH2020 zijn opgenomen.  
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Een voor Heemstede belangrijke wijziging betreft de introductie van het Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BPL). De zienswijze richt zich op dit aspect van de 
omgevingsverordening. 
 
Op de als BPL aangewezen gronden, zijn geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
toegestaan. Voor overige ruimtelijke ontwikkelingen is afwegingsruimte, mits de in 
het gebied aanwezige kernkwaliteiten worden beschermd. De kernkwaliteiten zijn 
in bijlages van de verordening beschreven. Voor Heemstede zijn de 
kernkwaliteiten beschreven de bijlage Zuid-Kennemerland. 
De BPL gronden bestaan naast de als Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
aangewezen gebieden. In Heemstede vormen de gebieden NNN en BPL tezamen 
bijna geheel het bestemmingsplangebied “Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden”. Het Manpadslaangebied en het gebied Kennemeroord/Kennemerduin/ 
Nieuw Overbos zijn niet aangewezen als BPL.  
 

Groen = NNN  / Paars = BPL 
 
Het beleid van de provincie voor BPL gebieden komt overeen met het beleid van 
de gemeente Heemstede dat eveneens is gericht op het behouden van de 
bestaande karakteristieken van de landgoederen/buitenplaatsen en overige groene 
gebieden. In de zienswijze wordt dit aan Provinciale Staten gemeld  
 
Het Manpadslaangebied is niet begrensd als Bijzonder Provinciaal Landschap 
In de zienswijze wordt verzocht aan te geven waarom de hiervoor in aanmerking 
komende delen het Manpadslaangebied niet als BPL zijn begrensd. En voorts of 
begrenzing tot BPL mogelijkheden biedt – bijvoorbeeld door het beschikbaar 
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komen van financiële middelen - om het gebied als open natuurgebied met lichte 
recreatie in te richten. 
 
Voorts wordt aandacht gevraagd voor enkele mogelijke ontwikkelingen binnen het 
BPL en NNN, waarvoor zo nodig ruimte dient te zijn. 
 
FINANCIËN 
Het betreft een zienswijze. Hierbij zijn geen financiële aspecten aan de orde. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen Gedeputeerde Staten op 
de reacties reageren. Provinciale Staten zullen vervolgens de 
Omgevingsverordening NH2020 al dan niet gewijzigd vaststellen. De verwachting 
is dat de Omgevingsverordening NH2020 op 29 juni 2020 wordt vastgesteld door 
Provinciale Staten. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Het betreft een zienswijze. Hierbij zijn participatie en communicatie niet aan de 
orde. 
 
DUURZAAMHEID 
Het betreft een zienswijze. Hierbij is duurzaamheid niet aan de orde. 
 
BIJLAGEN 

1. Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 
2. Bijlagen bij ontwerp Omgevingsverordening NH2020 
3. Ontwerp toelichting Omgevingsverordening NH2020 
4. Concept Omgevingsregeling NH 2020 
5. Bestuurlijke toelichting ontwerp Omgevingsvergunning NH2020 
6. Was-wordt-tabel 
7. Nadere toelichting Bijzonder Provinciaal Landschap 
8. Kernkwaliteiten Zuid-Kennemerland 


