
Bestuurlijke botsproef Omgevingsverordening NH1.0 regio Gooi en Vechtstreek 

 

In september 2018 is de schrijffase van de Omgevingsverordening Noord-Holland van start gegaan. In 

deze fase schrijven medewerkers van de Provincie Noord-Holland, samen met partners van 

gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties nieuwe regels voor de Omgevingsverordening. 

De participatie vindt onder meer plaats door het organiseren van ‘botsproefsessies’. In november 
2018 hebben de eerste (ambtelijke) botsproefsessies plaatsgevonden; één voor de MRA-regio’s en 
één voor de regio’s in NHN. Tijdens deze sessies heeft de provincie ideeën voor nieuwe regels 
besproken aan de hand van fictieve casussen. Daarbij ging het om nieuwe regels op de thema’s:  

- Landschappelijke regimes; 

- Landbouw; 

- Verstedelijking; 

- Water 

- Noordzeekanaalgebied 

 

In februari en maart gaat de provincie ook bestuurlijk ‘botsproeven’. Het voorstel is om dit te doen in 
de regionale portefeuillehouders overleggen. In de regio Gooi en Vechtstreek zal de botsproef 

plaatsvinden op 14 februari 2019. De vorm van deze bestuurlijke botsproef kan per regio verschillend 

worden ingevuld en wordt ambtelijk voorbereid. Voor de bovengenoemde regio zijn de 

voorbereidingen al gaande en is er voor gekozen om een conceptregel uit de Omgevingsverordening 

op een voor de regio relevant thema te botsproeven aan de hand van een regio-specifieke casus. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Nadere toelichting op de totstandkoming van de Omgevingsverordening  



Omgevingsverordening Noord-Holland 1.0 
 
Doel en uitdaging 
In de eerste integrale Omgevingsverordening Noord-Holland voegen we de huidige twintig 
verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samen. Dit doen we niet door er een 
nietje doorheen te slaan. In de Omgevingsverordening vertalen we de ambities, ontwikkelprincipes en 
de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie NH2050 in onze provinciale regels. Dit doen we door 
vernieuwende regels op te stellen over ruimtelijke thema’s die nu geregeld worden in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV). Met deze vernieuwende regels laten we zien dat we de principes ‘lokaal 
wat kan, regionaal wat moet’, ‘ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk’ en ‘vertrouwen’ uit de 
sturingsfilosofie serieus nemen. Onze uitdaging is een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal 
systeem van provinciale regels. Met meer ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke 
afwegingsruimte. We stellen de Omgevingsverordening op in samenspraak met onze partners. In de 
Omgevingsverordening vertalen we de ambities, ontwikkelprincipes en de sturingsfilosofie uit de 
Omgevingsvisie NH2050 in onze provinciale regels.  
 
Insteek en uitgangspunten 
De sturingsfilosofie vertaalt zich voor de provincie in een andere, nieuwe manier van werken. Ook de 
regels zelf worden op een nieuwe manier opgesteld. De nieuwe regels richten zich op het ‘hoe’ (hoe 
kom je tot een goede fysieke leefomgeving) in plaats van op het ‘wat’ (verbodsbepalingen en 
uitzonderingen daarop). Het gaat daarbij meer om het doel, dan om het middel. Kwalitatieve normen in 
plaats van kwantitatieve. In de Omgevingsverordening NH1.0 zetten we de eerste stappen. Dit doen we 
door vernieuwende regels op te stellen over ruimtelijke thema’s die geregeld worden in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV). Met deze vernieuwende regels laten we zien dat we de principes ‘lokaal 
wat kan, regionaal wat moet’, ‘ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk’ en ‘vertrouwen’ uit de 
sturingsfilosofie serieus nemen.  
 
Op de thema’s Water en Wegen streven we naar duidelijkere en eenvoudigere regels. Daarbij kiezen we 
wat de provincie regelt en wat wij overlaten aan gemeenten of waterschappen. Verordeningen die 
uitvoering geven aan onze wettelijke taken zetten we beleidsneutraal om, uiteraard kijken we wel of de 
regels duidelijker en eenvoudiger kunnen.  
 
Omgevingswet 
De Omgevingsverordening NH1.0 ligt naar verwachting begin 2020 ter besluitvorming voor aan 
Provinciale Staten. Omdat de Omgevingswet dan nog niet in werking is getreden, is de eerste 
Omgevingsverordening dus gebaseerd op de huidige wet en regelgeving. Waarom wachten we niet op 
de invoering van de Omgevingswet? Heel simpel, omdat we de reeds vastgestelde Omgevingsvisie 
willen vertalen in onze provinciale juridische regels. Daarbij zorgen we er uiteraard voor de 
Omgevingsverordening NH1.0 zo veel als mogelijk voorsorteert op de Omgevingswet.  
 
Stand van zaken 
Op dit moment is de schrijffase van de Omgevingsverordening NH1.0 in volle gang. Dit betekent dat 
medewerkers van de provincie Noord-Holland, samen met partners van gemeenten, waterschappen en 
belangenorganisaties bezig zijn met het schrijven van nieuwe regels.  
 
Op 13 en 15 november 2018 organiseerde de provincie Noord-Holland botsproefsessies in Noord-
Holland Noord en in de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens de botsproefsessies is gediscussieerd over 
eerste ideeën voor vernieuwende regels over de thema’s Landbouw, Verstedelijking, Landschappelijke 
Regimes, Water of Noordzeekanaalgebied. Met de resultaten van de sessies gaan de medewerkers van 
de provincie verder met de schrijffase.  
 
Vooruitblik/planning: 

- Februari/maart 2019: bestuurlijke sessies in de regio’s; 
- 26/28 februari 2019: tweede ronde botsproefsessies (ambtelijk); 
- April 2019: consultatiefase ambtelijk concept Omgevingsverordening; 
- Vanaf augustus 2019: besluitvormingsfase 

 

 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Publicaties/Omgevingsvisie_NH2050_vastgesteld_op_19_november_2018.pdf

