Bijlage 1 bij bestuurlijke toelichting concept-ontwerp Omgevingsverordening NH2020

Ontwerp Omgevingsverordening NH2020: wat wijzigt er ten opzichte van de huidige verordeningen

Indeling: naar huidige beleidsthema’s
Volgorde: thematische indeling toelichting Omgevingsverordening

Hoofdthema
Natuurbeheer
Natuurbeheer
Natuurbeheer
Natuurbeheer
Natuurbeheer
Water

Milieu
Milieu/Water

Subthema
Faunabeheer
Natura2000
Soortenbescherming
Houtopstanden
Tegemoetkoming
faunaschade
Algemeen water,
waterschappen
Stiltegebieden
Grondwater

Milieu

Bodemsanering

Milieu
Milieu

Ontgrondingen
Varend ontgassen

Wat verandert er
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Verordening faunabeheer
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Verordening Natura2000
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Verordening vrijstelling soorten
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Verordening Houtopstanden
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Verordening tegemoetkoming schade
Samenvoeging waterverordeningen voor de drie Noord-Hollandse Waterschappen
Harmonisatie van regels voor de verschillende waterschappen in NH, met ruimte voor
regionaal maatwerk, zoals de verdringingsreeks zoet water AGV
Verduidelijking en vereenvoudiging regels Provinciale Milieuverordening.
Huidige regelgeving Provinciale Milieuverordening versimpeld en toegespitst.
Ontheffingen binnen grondwaterbeschermingsgebied (artikel 4.40a)
Er wordt aan GS de mogelijkheid geboden ontheffing te verlenen indien een groot
openbaar belang een activiteit binnen een grondwaterbeschermingsgebied noodzakelijk
maakt. Dit is een bredere ontheffingsmogelijkheid dan in de bestaande Provinciale
Milieuverordening. Naast de voorwaarde groot openbaar belang, moet worden
aangetoond dat er geen reële alternatieven zijn en dat er sprake is van een
verwaarloosbaar risico voor het grondwater. Deze wijziging is in lijn met de
sturingsfilosofie om meer afwegingsruimte te bieden in de provinciale regels.
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Provinciale Milieuverordening
NB, na de invoering van de Omgevingswet zal deze wettelijke taak naar de gemeenten
gaan.
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Ontgrondingenverordening
Beleidsneutrale omzetting huidige regels Provinciale Milieuverordening.
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Milieu/ Water Ontheffing rioleringsplicht
Milieu
Milieu
Erfgoed

Gesloten stortplaatsen
Industrieterreinen regionaal
belang ogv wet geluidhinder
provinciale monumenten

Erfgoed

provinciale beschermde
structuren

Mobiliteit/
Water
Mobiliteit

Vaarwegen

Milieu/
mobiliteit

Regionale luchtvaart

Provinciale wegen

NB, indien een landelijk verbod op varend ontgassen in werking treedt, zullen de regels
over varend ontgassen in de Omgevingsverordening komen te vervallen.
Huidige regel in de Provinciale Milieuverordening komt te vervallen. De huidige regel
betrof indieningsvereisten voor de aanvraag van een ontheffing.
Beleidsneutrale omzetting regels Provinciale Milieuverordening
Beleidsneutrale omzetting huidige regel PMV. Dit moet los worden gezien van de nieuwe
industrieterreinen van provinciaal belang in het NZKG (andere grondslag en ander doel)
 Betreft een beleidsneutrale omzetting van de regels over provinciale monumenten uit
de Erfgoedverordening 2017.
 De provinciale monumenten worden opgenomen op de kaart bij de
Omgevingsverordening;
 Het erfgoedregister wordt aan de Omgevingsverordening gekoppeld;
 De regels over de provinciale beschermde structuren uit de Erfgoedverordening 2017
worden niet overgenomen in de Omgevingsverordening.
 In NH is sprake van één provinciale beschermde structuur, namelijk beschermd
dorpsgezicht Barsingerhorn. De te beschermen cultuurhistorische waarden van dit
dorpsgezicht zijn afdoende geborgd in het gemeentelijk bestemmingsplan.
Huidige regelgeving uit de Waterverordening en het PS besluit toedeling nautisch beheer
duidelijker en eenvoudiger gemaakt. Werkingsgebieden op kaart gekoppeld aan de regels.
Huidige regels uit de Wegenverordening verduidelijkt.
Met betrekking tot uitwegen (aansluiten van een weg op een provinciale weg):
 Omgevingsvergunning B&W nodig, na advies van GS (dit was al zo);
 Geen uitwegen op ‘stroomwegen’
 Geen uitwegen op ‘gebiedsontsluitingswegen’, tenzij zwaarwegend maatschappelijk
belang en geen alternatief
 Wel mogelijkheden voor uitwegen op ‘erftoegangswegen’
 Beleidsneutrale omzetting huidige regels in verordeningen luchthavenbesluit voor de
regionale luchthavens Hilversum, Texel en Loodswezen IJmuiden;
 Wel wordt deze procedure aangegrepen om het experiment nachtelijk tanken
traumahelikopter op luchthaven Hilversum definitief te regelen.
 Beleidsneutrale omzetting procedureregels zoals opgenomen in de
Luchtvaartverordening
2

Bijlage 1 bij bestuurlijke toelichting concept-ontwerp Omgevingsverordening NH2020

Ruimte

Landschappelijke regimes

Ontwikkelprincipe 1 Omgevingsvisie: Vereenvoudiging landschappelijk beleid met minder
regimes. Er blijven drie regimes over gericht op behoud en ontwikkeling natuur,
landschap en werelderfgoed:
1. Natuurnetwerk Nederland (NNN)
2. Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)
3. Unesco-werelderfgoed (Stelling van Amsterdam, Beemster en Nieuwe Hollandse
Waterlinie)
-

Ruimte/
natuur

Natuurnetwerk Nederland
(NNN)

Ruimte/
natuur

Weidevogelleefgebied

Ad 1. Beleidsneutraal overgezet vanuit PRV. Is begin 2019 nog gewijzigd, in de
beschrijvingen van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden NNN zijn kleine
verbeteringen doorgevoerd;
Ad 2. Nieuw regime o.b.v. Kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap;
Ad 3. Regels beleidsneutraal overgenomen uit de PRV.

NB:
 De bestaande regimes weidevogelleefgebied (PRV), bufferzone (PRV), aardkundige
monumenten (PMV) komen te vervallen. De bestaande kwaliteiten worden
opgenomen in Bijzonder Provinciaal Landschap;
 Het regime Aardkundig waardevolle gebieden (PRV komt te vervallen).
Op 1 februari 2019 is het nieuwe NNN-artikel met daaraan gekoppeld de uitgewerkte
Wezenlijke Kenmerken en Waarden in werking getreden. Dit systeem wordt
beleidsneutraal omgezet. Zie ook ruimte/landschappelijke regimes.
Wel zijn er kleine verbeteringen doorgevoerd in de beschrijvingen van de Wezenlijke
Kenmerken en Waarden (WKW) NNN.
Daarnaast zijn er enkele wijzingen doorgevoerd in de begrenzing van het NNN. Zie voor
een toelichting op deze wijzigingen pagina 7 (na deze tabel)
 De weidevogelkerngebieden (Natuurbeheerplan 2016) worden opgenomen en/of
beschermd via het Bijzonder provinciaal landschap en NNN;
 De niet-kerngebieden buiten NNN die landschappelijk waardevol zijn, worden op deze
grond beschermd via Bijzonder provinciaal landschap;
 Zie verder ruimte/landschappelijke regimes

3

Bijlage 1 bij bestuurlijke toelichting concept-ontwerp Omgevingsverordening NH2020

Ruimte/
Erfgoed
Milieu/
Ruimte

Unesco

Ruimte

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimte

Nieuwe stedelijke
ontwikkeling

Ruimte

Kleinschalige ontwikkeling in
het landelijk gebied

Ruimte

Nieuwe landgoederen

Ruimte/
economie
Ruimte/
economie
Ruimte/
economie/
zeehavens

Detailhandel

Aardkundige monumenten
en gebieden

Verblijfsrecreatie
Industrieterreinen van
provinciaal belang

De huidige regels (Provinciale Ruimtelijke Verordening) zijn verduidelijkt, toegespitst en
beter aangesloten op nationale wet- en regelgeving
Voor aardkundige monumenten verdwijnen de rechtstreeks werkende (verbods)regels
met daaraan gekoppelde ontheffingsmogelijkheden. Zie verder thema
ruimte/landschappelijke regimes.
De aardkundig waardevolle gebieden, zoals nu geregeld in de PRV, komen te vervallen
Ruimtelijke kwaliteitseis landelijk gebied/Leidraad landschap en cultuurhistorie:
Beleidsneutrale omzetting regel huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening. De regel is
wel verduidelijkt.
Beleidsneutrale omzetting huidige regel met betrekking tot regionale afstemming huidige
Provinciale Ruimtelijke Verordening. De onderliggende uitvoeringsregeling zal de
komende periode worden geanalyseerd en mogelijk worden aangepast.
 Voor kleinschalige woningbouw is in Noord-Holland Noord regionaal maatwerk
mogelijk, mits aan de kernen of bebouwingslint en mits gebaseerd op regionale
afspraken op basis van woonakkoorden.
 In de MRA hanteren we het uitgangspunt dat voor kleinschalige
woningbouwontwikkelingen altijd een plek is te vinden binnen bestaand stedelijk
gebied. Dit is een voortzetting van de regels in de huidige Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV)
 Er is voorzien in de mogelijkheid voor schuilstallen, onder voorwaarden.
 Voor andere kleinschalige ontwikkelingen is de regeling in de huidige PRV
beleidsneutraal overgezet.
Huidige regel uit de PRV komt te vervallen. Maatwerk wordt mogelijk via de regels over
kleinschalige ontwikkelingen of de kernkwaliteiten landschap.
Beleidsneutrale omzetting artikel huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening,
samengevoegd met het artikel over weidewinkels.
Artikel huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening herschreven. Alleen kort verblijf
mogelijk en bedrijfsmatige exploitatie moet worden gewaarborgd.
Nieuwe regel o.b.v. Omgevingsvisie: de provincie wil duidelijkheid, ruimte en zekerheid
bieden voor de economische activiteiten van internationale, grootschalige industriële
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Ruimte/
Schiphol

Woningen binnen de 20Kecontour

Ruimte
Ruimte/
landbouw

Kust, strandzonering
Agrarische bouwpercelen

Ruimte/
landbouw
Ruimte/
landbouw

Intensieve veehouderij

Ruimte/
landbouw

Voormalige agrarische
bouwpercelen

Ruimte/
landbouw

Ruimte voor Ruimte

Concentratiegebieden
glastuinbouw, tuinbouw,
bollen, zaadveredeling

complexen met milieucontouren in het NZKG. Ook moet er ontwikkelingsruimte zijn voor
energietransitie en circulaire economie.
T.b.v. bovenstaande doelstelling is er een doelbepaling opgenomen in de
Omgevingsverordening. De ruimte op de industrieterreinen in het NZKG worden
gereserveerd voor energietransitie, circulaire economie, havengebonden of
havengerelateerde activiteiten of zware industrie. Daarnaast worden er
transformatiegebieden en een milieucontour opgenomen.
Omzetting van de regel in de huidige PRV dat bij nieuwe woningen binnen de 20Kecontour rekenschap moet worden gegeven van het feit dat op de betreffende locatie
sprake is van geluid vanwege het luchtverkeer. Daarnaast is de naam van de contour
aangepast naar LIB5 zone Schiphol.
Handhaven artikel huidige PRV
Er is een regel toegevoegd om bij het bestemmen van een nieuw agrarisch bouwperceel
te motiveren waarom geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande (voormalige)
agrarische bouwpercelen.
De overige regels met betrekking tot agrarische bouwpercelen zijn overgenomen uit de
huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening en verduidelijkt.
Beleidsneutrale omzetting regel huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening



Regels huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening verduidelijkt;
Mogelijkheid toegevoegd om een bedrijfswoning binnen
glastuinbouwconcentratiegebied te slopen en burgerwoning terug te bouwen in een
bebouwingslint buiten concentratiegebied;
 Begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied en zaadveredelingsconcentratiegebied
geactualiseerd;
 Naamwijziging: bollenconcentratiegebied wordt ‘permanente bollenteelt’.
 Nieuwe regeling die Ruimte voor ruimte en VAB combineert, dus niet alleen voor
gestopte agrarische bedrijven maar ook voor andere bedrijven in landelijk gebied.
 Tot max. 2 woningen, bij 1500 m2 sloop.
Artikel en regeling uit de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) worden
geschrapt. VAB (zie hierboven, max 2 woningen) en regeling voor kleinschalige
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Ruimte/
landbouw

Landbouweffectrapportage

Ruimte/
duurzame
energie
Ruimte/
duurzame
energie

Windturbines

Opstellingen voor zonneenergie

Water/ruimte Klimaatadaptatie
Water/ruimte Regionale keringen
Water/ruimte Strandzonering

woningbouw in Noord-Holland Noord (max. 11 woningen maar wel aan rand van kern)
voorziet in deze vraag. In hoofdstuk 12 is voorzien in overgangsrecht voor reeds
aangemelde plannen.
Huidige artikel uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt geschrapt. Landbouw is
één van de belangen die de gemeenten moeten meewegen ihkv een goede
omgevingskwaliteit. Het is niet nodig dit belang extra te verankeren in de
Omgevingsverordening. Op basis van de Omgevingsvisie kunnen we indien nodig richting
gemeenten actie ondernemen indien de belangen van de landbouw.
Vooruitlopend op de Regionale Energiestrategieën wordt er ruimte geboden voor
windturbines op land in de Metropoolregio Amsterdam.
Beleidsneutrale omzetting van de regels huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met
uitzondering van het schrappen van het expliciete verbod op opstellingen voor zonneenergie in NNN en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In deze gebieden kan een
opstelling voor zonne-energie worden gerealiseerd al de wezenlijke kenmerken en
waarden NNN of de kernkwaliteiten BPL niet worden aangetast.
Toevoeging nieuw artikel over klimaatadaptatie. Bij alle nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de risico’s van klimaatverandering.
Beleidsneutrale omzetting regels uit de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Beleidsneutrale omzetting regels uit de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening
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Wijziging begrenzing NNN
Paragraaf 6.1.1. van de Omgevingsverordening bevat de instructieregels voor behoud en ontwikkeling van het natuurnetwerk Nederland (NNN).
Volgens artikel 6.3 lid 8 van de omgevingsverordening zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om het werkingsgebied (de begrenzing) van het NNN, gehoord de
betreffende commissie van Provinciale Staten, te wijzigen onder meer
-

als een ingreep in het NNN heeft plaatsgevonden die valt onder lid 4 van dit artikel (een activiteit van groot openbaar belang, waarvoor geen
alternatief is en de effecten op het NNN worden gecompenseerd), waarbij een deel van het NNN ten gevolge van de ingreep moet worden
ontgrensd en ter compensatie een ander gebied extra als NNN wordt begrensd

-

ten behoeve van een verbetering van de samenhang of een betere planologische inpassing van het NNN, voor zover de wezenlijke kenmerken en
waarden van het NNN worden behouden en de oppervlakte van het NNN ten minste gelijk blijft.

Met dit besluit tot wijziging van de begrenzing van het werkingsgebied NNN wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De wijzigingen zijn aangegeven
op bijgaande kaart.
De volgende wijzigingen in de begrenzing betreffen de verwerking van compensatieprojecten:
project
compensatie A1

Erbij (ha)
149

Waarderhout
HOV 't Gooi

Eraf (ha)

toelichting

32,6
4,19 erbij is eerder al verwerkt op NNN kaart

5,13

5,5

Terra Nova

compensatie bestond niet uit toevoeging
0,17 NNN, maar uit extra inrichting NNN

Schardam gemaal

1,48 erbij is eerder al verwerkt op NNN kaart
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Kolksluis

2,22

verlies aan weidevogelleefgebied is
gecompenseerd door extra NNN gebied

De volgende wijzigingen betreffen een verbetering van de samenhang of de planologische inpassing van het NNN.

aanvrager

gebied

Unie van
Bosgroepen

Wildrijk en ananas

Erbij (ha)

1,9

Project Oostelijke
Vechtplassen
Weersloot
Staatsbosbeheer

Wieringen

Eraf (ha)

toelichting

onlogische begrenzing (aansluitend),

1,65 begrenzing betrof een half perceel
8,5

10.21 kavelruil ter verbetering van de samenhang

Per saldo neemt hiermee het oppervlak van het NNN met ca. 110 ha toe.
Hiernaast wordt de categorie ‘NNN grote wateren’ in zijn geheel ontgrensd. Deze stond er namelijk ten onrechte op; volgens het Barro maken de grote
wateren wel onderdeel uit van het NNN, maar op deze wateren is het planologisch beschermingsregime uit het Barro, dat voorschrijft hoe provincies het
NNN dienen te begrenzen en beschermen, niet van toepassing. Het betreft onder meer de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeergebied.
Aangezien artikel 6.1.1. van de Omgevingsverordening niet voorziet in een grond voor het verwijderen van deze hele categorie gebieden, dient hierover een
besluit door PS te worden genomen.
Voor het totale oppervlak van het NNN in Noord-Holland maakt het verwijderen van de grote wateren geen verschil; dat betrof al alleen het land-deel van
het NNN.
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