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Artikel 41 vragen betreffende Industrieterrein De Pijp binnen OVNH2020. 
 
 
 
 
Geacht College van B&W, 
 
Op 13 oktober 2020 hebben wij een reactie van u mogen ontvangen op onze ‘Artikel 41 vragen’ 
betreffende Industrieterrein De Pijp binnen OVNH2020. Wij danken u voor de beantwoording van deze 
vragen en uw compliment ten aanzien van onze werkzaamheden. Op basis van uw beantwoording en het 
recente artikel in het NHD (15 oktober 2020) hebben wij echter wel enkele nieuwe vragen over hetzelfde 
onderwerp, namelijk: 
 
 

1. In uw beantwoording geeft u aan dat uw college niet op de hoogte was van het feit dat 
industriegebied De Pijp in het eindconcept van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 niet 
langer als zogenoemd ‘transformatiegebied’ is opgenomen. In hoeverre was uw college op de 
hoogte van het feit dat dit ook al het geval was in de versie Ontwerp Omgevingsverordening 
NH2020? 
 

2. Op 29-09-2020 kwam Provinciale Staten bijeen om te vergaderen over de nieuwe 
Omgevingsverordening. Daarbij kwam ook de situatie betreffende De Pijp ter sprake. Daarover 
werd o.a. het volgende gezegd:  
 
“Statenlid Vink: Geldt dat ook voor die locatie die u net noemde bij Beverwijk. Hadden ze daar 
gewoon eerder contact moeten leggen, hadden ze dan meteen eerder helderheid gehad dat het 
niet kon? Gedeputeerde Loggen: Nou, dat wist men al. Maar er was even een verwarring 
ingeslopen. Inmiddels is deze verwarring weer gecorrigeerd.” 
 
In hoeverre kan uw college zich vinden in de uitspraak van gedeputeerde Loggen? Wat bedoelt de 
gedeputeerde met ‘dat wist men al’? 
 

3. Uw college en uw organisatie zijn al minimaal een jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
Omgevingsverordening NH2020. Daarbij heeft u input kunnen leveren en in samenwerking met de 
provincie naar het nu voorliggende resultaat toe kunnen werken. Waarom haalt de gedeputeerde 
aan dat er volgens u een onvolkomenheid is in de vastgestelde begrenzingen en kwam deze 
onvolkomenheid niet al aan de orde in het voornoemde proces?  

 
 
In afwachting van de beantwoording op de bovenstaande vragen verblijven wij.  
 
Alvast dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Raadsleden:  
 
Ali Bal, Alex van Luijn, Karel Hazeveld, Halil Koçak en Mendes Stengs  
 


