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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 75684 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: --8 SEP 2020 

1 Onderwerp: 1 Reacties op ontwerp omgevingsvisie provincie Frvslán 

Kennisnemen van: 
1. De gemeentelijke reactie op de ontwerp omgevingsvisie van de provincie, de 

reactienota zienswijzen provinciale Omgevingsvisie en de provinciale 
Omgevingsvisie. 

Beste raadsleden, 

Eind 2019 heeft het ontwerp van de provinciale Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Eind 
december 2019 hebben we daar als gemeente op gereageerd. Op 23 juni 2020 is de 
reactienota Omgevingsvisie "De romte diele" ontvangen waarin wordt gereageerd op de 
ontvangen zienswijzen. Tevens is de Omgevingsvisie "De romte diele" met de voorgestelde 
wijzigingen ontvangen. De Omgevingsvisie gaat nu ter vaststelling naar Provinciale Staten. 
Beide documenten hebben wij voor kennisgeving aangenomen en sturen wij u, samen met 
de gemeentelijke reactie, hierbij ter informatie toe. 

De belangrijkste inhoudelijke opmerkingen van de gemeente zijn overgenomen. 
Op 11 december 2019 hebben wij gereageerd op de ter inzage liggende ontwerp 
omgevingsvisie. De belangrijkste gemeentelijke opmerkingen hadden betrekking op het 
benoemen van Harlingen als stedelijk centrum, de rol die de veerhavens op de vaste wal 
hebben voor de goede veerverbindingen met de Waddeneilanden en de bijdrage die de 
veerhavens kunnen bieden aan de gastvrijheidseconomie op de Waddeneilanden. Tevens 
zijn opmerkingen gemaakt over o.a een transitiefonds, erfgoed, zonne-energie en de 
aanduiding bestaand bebouwd gebied in relatie tot ruimtereservering voor zeeweringen. 
In de reactienota zienswijzen wordt door een provincie een reactie gegeven op de 
ontvangen zienswijzen. Ten aanzien van de door Harlingen naar voren gebrachte zaken zijn 
diverse zaken overgenomen/bevestigd en aangepast in de Omgevingsvisie: 
* Harlingen stedelijk centrum. Harlingen toegevoegd op pagina 19 Omgevingsvisie; 
* Veerhavens van belang voor veerverbindingen en gastvrijheidseconomie Waddeneilanden. 
Veerhavens toegevoegd in tekst paragraaf 5.1. pagina 39 en paragraaf 6.2. pagina 59 
Omgevingsvisie; 
* Kennis delen over archeologie, erfgoed ca. Bij de doorontwikkeling en toepassing zal nauw 
worden samengewerkt tussen diverse overheden en andere deskundigen. Reactienota 
zienswijzen pagina 25; 



ZE 

* Zonne-energie bij erfgoed. De provincie is het met ons eens dat bij het benutten van daken 
en gevels rekening wordt gehouden met monumentale waarden en de eventuele 
beperkingen. Dit geldt ook voor cultuurhistorische landschappen. Reactienota zienswijzen 
pagina 36 en 41. 
Van een paar opmerkingen wordt niets overgenomen: 
* Over de begrenzing van bestaand bebouwd gebied wordt opgemerkt dat hier in het kader 
van de provinciale Omgevingsverordening naar gekeken zal worden (pag. 45 reactienota); 
* Transitiefonds: Hier zijn geen provinciale middelen voor beschikbaar. De provincie doet 
hiervoor een beroep op het Rijk. (pag. 30 reactienota) 

Geen vervolgreactie. 
De voor Harlingen belangrijke zaken zijn in de Ontwerp Omgevingsvisie opgenomen. 
Daarmee heeft Harlingen weer een goede plek gekregen in de provinciale visie. Hoewel niet 
alle opmerkingen zijn overgenomen is er voor ons geen aanleiding om opnieuw deze punten 
te gaan benoemen. De begrenzing van het bestaand bebouwd gebied komt wel ter sprake bij 
de provinciale omgevingsverordening en het transitiefonds blijft wel een wens maar behoeft 
op dit moment niet nog een extra reactie richting provinciale fracties. 

Vaststelling Omgevingsvisie. 
Het is de planning dat de Omgevingsvisie op 16 of 23 september a.s. zal worden vastgesteld 
in Provinciale Staten. Vooruitlopend daarop is de Omgevingsvisie op 2 september al 
besproken in de Statencommissie. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de~. :------_, de burgemees er 
~ ~/ 

Bijlagen: 
1. Ontwerp omgevingsvisie provincie Frvslán reactie gemeenten, doc.nr. 757 0;- 
2. Reactienota zienswijzen- 30 april 2020, doc.nr. 75688; 
3. Omgevingsvisie GS 11 mei 2020, doc.nr. 75689. 


