
Lijst met door te voeren wijzigingen in de Omgevingsverordening NH2020 bij uitstel inwerkingtreding van de Omgevingswet  

De provincie Noord-Holland heeft twee omgevingsverordeningen: De Omgevingsverordening NH2020 die in werking zal zijn tot het moment van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet (en in het kader van overgangsrecht, bijvoorbeeld bij lopende procedures) en de Omgevingsverordening NH2022 
die in werking zal op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt bepaald door het 
Rijk bij Koninklijk Besluit. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt.  

Beide omgevingsverordeningen zijn voor een groot deel inhoudelijk hetzelfde. De Omgevingsverordening NH2022 is gebaseerd op het nieuwe wettelijke 
stelsel. Ook zijn in deze Omgevingsverordening NH2022 een aantal beleidsinhoudelijke aanpassingen doorgevoerd, waarvan de provincie wil dat deze 
uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treden. Deze beleidsinhoudelijke aanpassingen zijn hieronder opgesomd. De provincie spreekt hierbij het voornemen 
uit om deze beleidsinhoudelijke aanpassingen alsnog door te voeren in de Omgevingsverordening NH2020, in het geval dat de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet door het Rijk wordt uitgesteld naar een datum na 1 januari 2023. Hiermee beoogt de provincie dat deze beleidsinhoudelijke aanpassingen op 
1 januari 2023 in werking treden, ongeacht de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Deze terinzagelegging richt zich ook op dit voornemen tot eventuele wijziging van de Omgevingsverordening NH2020. Ook hierover kunt u dus zienswijzen 
indienen. Mocht blijken dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, dan zullen GS een voordracht opstellen tot wijzigen van de 
Omgevingsverordening NH2020 ten aanzien van de hieronder genoemde beleidsinhoudelijke aanpassingen. De voorbereidingsprocedure over de 
Omgevingsverordening NH2022 en de eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 geldt dan tevens voor dit besluit tot wijziging van de 
Omgevingsverordening NH2020. De eventueel uitgebrachte zienswijzen zullen dan tevens bij het besluit over wijziging van de Omgevingsverordening 
NH2020 worden betrokken. 

Het voorgaande betreft concreet de volgende beleidsinhoudelijke aanpassingen: 
 
1. De aanvullende beperkingengebieden voor de Luchthavens Hilversum en Texel zoals nu opgenomen in de artikelen 4.89 en 4.93 van de OVNH2020 

komen te vervallen. Met deze wijziging wordt aangesloten op de wettelijke Lden-geluidscontouren;  
2. In de toelichting op artikel 2.12 OVNH2020 (samenstelling faunabeheereenheden) wordt opgenomen dat de provincie, de faunabeheereenheid en de 

wildbeheereenheden over de uitvoering van faunabeheerplannen actief blijven communiceren;  
3. De huidige regeling voor voormalige agrarische bouwpercelen (vab) in artikel 6.5 OVNH2020 wordt verruimd. Deze verruiming betreft  

- een tweede nieuwe burgerwoning is toegestaan als er minimaal 1.000m2 aan bebouwing op het perceel wordt gesloopt in plaats van de huidige 
1.500m2. 

- een derde burgerwoning is toegestaan als gemeenten kunnen motiveren dat deze derde burgerwoning noodzakelijk is voor een verbetering van de 
omgevingskwaliteit op het perceel.  

- een afwijkingsmogelijkheid voor ruimtelijke plannen die worden gerealiseerd met toepassing van een (inter-)gemeentelijk vereveningsfonds; 
- toestaan van een paardenbak bij omvorming naar een gebruiksgerichte paardenhouderij.  



4. De samenstelling van een faunabeheereenheid wordt uitgebreid met een extra zetel voor een dierenwelzijnsorganisatie (artikel 2.12 OVNH2020);  
5. In het kader van dierenwelzijn worden slag- snij of steekwapens opgenomen in artikel 4.8 OVNH2020 als vrijgestelde middelen bij directe 

schadebestrijding; 
6. In artikel 6.86 OVNH2020 wordt vastgelegd dat de Faunabeheereenheid dierenwelzijnsorganisaties uitnodigt om te adviseren over de (totstandkoming 

van) faunabeheerplannen; 
7. De  tijdelijke regeling Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen wordt opgenomen in de OVNH2020, waarbij kan worden afgeweken van de regels ten 

aanzien van het Bijzonder Provinciaal Landschap; 
8. De instructieregels ten aanzien van motivering van ruimtelijke plannen ten aanzien van klimaatadaptatie wordt in overeenstemming gebracht met de 

OVNH2022 (na herziening); 
9. Naast de verdringingsreeks voor de regionale wateren Amstel, Gooi en Vecht (artikel 6.83 OVNH2020) wordt er ook een verdringingsreeks voor de regio 

IJsselmeergebied opgenomen. Ook wordt de toelichting bij de rangorde in geval van waterschaarste voor de wateren van Amstel Gooi en Vecht 
aangevuld met een nadere onderbouwing; 

10. Toevoeging van regels over datacenters op basis van de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024;  
11. In de toelichting op de ontheffing voor herbeplanting op andere gronden (artikel 4.16 OVNH2020) wordt het begrip “oude bosgroeiplaatsen” uitgelegd; 
12. Bij de instructieregels voor detailhandel wordt het adviesrecht van de regionale adviescommissie detailhandel aangepast conform de OVNH2022 (na 

herziening); 
13. De tijdelijke regel transformatie recreatieparken wordt toegevoegd conform de OVNH2022; 
14. De regeling voor logiesactiviteiten op bedrijventerreinen wordt toegevoegd conform de OVNH2022; 
15. De indeling en de redactie van de afdeling met instructieregels over stedelijke functies (afd. 6.1 OVNH2020) wordt in overeenstemming gebracht met de 

paragraaf over stedelijke functies in de OVNH2022 (par. 6.2.2 OVNH2022); 
16. De indeling en redactie van de afdeling over land- en tuinbouw (afd. 6.3 OVNH2020) wordt in overeenstemming gebracht met de paragraaf over land- 

en tuinbouw in de OVNH2022 (par. 6.2.4 OVNH2022); 
17. Aan de regeling voor industrieterreinen van provinciaal belang (par.6.1.5 OVNH2020) wordt een afwijkingsmogelijkheid toegevoegd voor tijdelijke 

andere functies (voor max. 5 jaar) en een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd conform de OVNH2022 (subpar. 6.2.2.6 OVNH2022); 
18. De toelichting van artikel 2.24 van de Omgevingsregeling NH2020 (aanwijzen stimuleringsgebieden zonne-energie) wordt aangepast conform de OV 

NH2022; 
19. Voor windturbines wordt een voorwaarde opgenomen dat in het omgevingsplan wordt geborgd dat mitigerende maatregelen worden getroffen om 

faunaslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. 
 

 


