
Kennisgeving Ontwerpstructuurvisie

Noord-Holland 2040

Gedeputeerde staten hebben op 6 oktober 2009 ingestemd met de volgende documenten:
1. Ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040 inclusief uitvoeringsprogramma en kaartmateriaal.
2. De ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en bijbehorend kaartmateriaal.
3. Het Plan-MER.

In de ontwerpstructuurvisie Noord-Holland 2040 hebben gedeputeerde staten de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Holland vastgelegd en de hoofdzaken van het door de provincie te
voeren beleid. In het bij de structuurvisie behorende uitvoeringsprogramma hebben gedeputeerde
staten aangegeven op welke manier en met welke bestuurlijke en juridische instrumenten zij dit beleid
denken te realiseren. Eén van deze instrumenten is de provinciale ruimtelijke verordening structuur-
visie, die zich richt tot gemeenten en algemene regels geeft waaraan bestemmingsplannen moeten
voldoen. In het Plan-MER worden de milieueffecten weergegeven van het in de structuurvisie
neergelegde beleid waarbij tevens een passende beoordeling, zoals bedoeld in de
Natuurbeschermingswet, is opgenomen.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerp van de hiervoor genoemde stukken met ingang van 22 oktober 2009 tot en met

2 december 2009 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de
provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, kamer 3096, bij voorkeur na telefonische afspraak,
tel.: 023-5144722 of 5144832). U kunt de stukken ook downloaden van onze website www.noord-
holland.nl onder terinzageleggingen.

Indienen van opmerkingen

Met ingang van 22 oktober 2009 tot en met 2 december 2009 kan eenieder schriftelijk of langs
elektronische weg opmerkingen maken over de hiervoor genoemde stukken. De schriftelijke opmerkin-
gen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van mw. drs. S. Albicher,
team Structuurvisie, kmr. HP 3096, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM onder vermelding van ‘ontwerp
structuurvisie Noord-Holland 2040’.
U kunt uw opmerkingen ook per email versturen aan structuurvisie@noord-holland.nl onder vermel-
ding van ‘ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040’.
De ontvangen opmerkingen zullen door provinciale staten respectievelijk gedeputeerde staten worden
betrokken bij hun besluitvorming over de vaststelling van de hiervoor genoemde stukken, die is
voorzien in februari 2010.

Inloopmiddagen/avonden

Kijk op www.noord-holland.nl/structuurvisie voor de plaatsen en data in november 2009.
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