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Beantwoording vragen VRIJ! over voorkeursalternatief
netwerkaansluiting Hollandse Kust
INT-20-56027

Mevrouw Uiterwijk van de Fractie Vrij! heeft vragen (niet zijnde artikel 41) gesteld aan
het college, die hieronder worden beantwoord namens het college.
Inleiding van Mevrouw Uiterwijk op de vragen
“In de brief met kenmerk IN-20-65332 van minister Wiebes over de keuze
voorkeursalternatief netaansluiting Hollandse Kust (west Beta) troffen wij
onderstaande passage aan:
“Daarnaast wordt het Noordzeekanaalgebied (NZKG) mogelijk een NOVI-gebied. Dit
betreft gebieden met grote integrale opgaves/transities die essentieel zijn voor
Nederland, waarbij samenwerking Rijk-Regio en verder denken
dan bestaande kaders noodzakelijk is. Voor de NOVl-gebieden gaat het om het
opzetten van een gezamenlijk Rijk-Regio-programma per gebied, en bijvoorbeeld
inzet van rijksadviseurs en eventuele extra ruimte in de regelgeving. De meerwaarde
voor de gemeente zit echt in de integratie en combinatie van
de prioritaire opgaves; de definitieve keuze qua NOVI-gebieden vindt later plaats, in
de huidige planning in juni 2020.”
1) Vraag: Hoe groot acht het college de kans dat Beverwijk en/of Wijk aan Zee
worden aangewezen als NOVI-gebied?


Antwoord: Na de zomer wordt de NOVI en de bijbehorende uitvoeringsagenda
ter vaststelling voorgelegd in de Ministerraad. Dan valt ook het besluit over het
aanwijzen van NOVI-gebieden. Er is een gerede kans dat Beverwijk (inclusief
Wijk aan Zee) behoort tot het aan te wijzen NOVI-gebied.

2) Vraag: Wanneer verwacht het college over een eventueel besluit tot
aanwijzing geïnformeerd te worden?


Antwoord: Zie antwoord onder 1; dat gebeurt waarschijnlijk nadat er over is
besloten in de Ministerraad en de Kamer erover is geïnformeerd.

3) Vraag: Wat betekent ‘eventuele extra ruimte in de regelgeving’? Houdt dit in
dat kaders rond bijvoorbeeld milieueisen/geluidsoverlast/stofoverlast verder
opgerekt kunnen worden?


Antwoord: Algemeen is de inzet van de Omgevingswet dat er ruimte is voor
ontwikkelingen, met het uitgangspunt dat de leefomgeving als geheel
verbetert. De Omgevingswet biedt meer flexibiliteit en bestuurlijke

afwegingsruimte om daar op een goede manier in te balanceren. Er is altijd
een basisgrens voor de normen. In het Noordzeekanaalgebied is gezondheid
en leefomgevingskwaliteit een belangrijk aandachtspunt.
4) Vraag: Wat heeft het voor gevolgen voor de bevoegdheden van het
gemeentebestuur als Beverwijk en/of Wijk aan Zee wordt aangewezen als
NOVI-gebied?


Antwoord: Geen. Het is geen ingreep in de huidige bevoegdheidsverdeling.
De NOVI stuurt er op aan om gezamenlijk als overheden opgaven in de
leefomgeving aan te pakken, ieder vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid. Het NOVI-gebied zelf zou een voorbeeld kunnen zijn
voor hoe we dat als overheden beter kunnen doen.
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