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 BIJLAGE 1 WATERWINGEBIEDEN EN 
GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
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 Bijlage 1a Bord aanduiding grondwaterbeschermingsgebied
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 Bijlage 1b Verboden activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden

Activiteiten verboden in grondwaterbeschermingsgebieden:

a. het winnen van mergel, zand of grind, kalkzandsteen, kalk, steenkolen, turf of andere delfstoffen;

b. het opslaan, overslaan en/of bewerken van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen; 

c. het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal, of primaire non-ferro metalen;

d. het vervaardigen van cokes uit steenkool;

e. de op- en overslag, verbranding of andere wijze van verwijdering van afvalstoffen;

f. het opslaan en/of storten van baggerspecie op land en/of op of in oppervlaktewateren;

g. het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen;

h. het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen;

i. het afleveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen voor het wegverkeer of de scheepvaart;

j. de opslagvan vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie, gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of andere 

bodembelastende stoffen in ondergrondse opslagtanks;

k. het reinigen van tankschepen;

l. het inwendig reinigen mobiele tanks, tankwagens, tankcontainers of bulkcontainers;

m. gelegenheid bieden voor het afmeren van pleziervaartuigen en waar afgewerkte olie, bilgewater, huishoudelijk 

afvalwater of andere afvalstoffen worden opgeslagen;

n. zuiveringstechnische werken en bedrijfsafvalwaterzuiveringen;

o. recreatievissen of het kweken van siervis of consumptievis in een bassin dat in contact staat met bodem, 

grondwater of oppervlaktewater;

p. oppervlaktebehandeling van metalen en/of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, 

of het aanbrengen gesmolten metaal waarbij de gebruikte behandelingsbaden direct in of op de bodem zijn 

geplaatst;

q. schieten in de open lucht zonder gebruikmaking van kogelvangers, met vuurwapens of wapens werkend met 

luchtdruk of gasdruk;

r. aardolie-of aardgaswinning;

s. bewerkingvan splijt- en kweekstoffen;

t. het parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen;

u. het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen in 

wedstrijdverband of voor recreatieve doeleinden in de openlucht.
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 BIJLAGE 2 NATURA 2000/FLORA FAUNA
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 Bijlage 2 Natura 2000/Flora fauna

Natura2000 Flora Fauna.pdf
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 BIJLAGE 3 SOORTENBESCHERMING
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 Bijlage 3a Soorten als bedoeld in artikel 4.6
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Brandgans* Branta leucopsis

Grauwe gans* Anser anser

Knobbelzwaan Cygnus olor

Kolgans* Anser albifrons

*Inclusief hybride ganzen van deze genoemde ganzensoorten in al hun verschijningsvormen. Hybride ganzen: een 

gans die als product van kruising niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de genoemde wilde 

ganzensoorten.
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 Bijlage 3b Soorten als bedoeld in artikel 4.7
Nederlandse 
naam

Wetenschappelijke 
naam

Soort schade Periode

Brandgans* Branta leucopsis

Grasland, graan, 

suikerbieten,graszaad, maïs, 

aardappelen en 

vollegrondsgroenten in 

bedrijfsmatige teelt

Gehele jaar met uitzondering van 

overjarig grasland in de periode van 1 

november tot 1 maart

Brandgans* Branta leucopsis Kwetsbare gewassen Vanaf 1 november tot 1 maart

Ekster Pica pica Fruit in bedrijfsmatige teelt

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de 

oogst, en in ieder geval eindigend op 15 

november

Gaai Garrulus glandarius
Appel- en perenbomen in 

bedrijfsmatige teelt

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de 

oogst, en in ieder geval eindigend op 15 

november

Grauwe gans* Anser anser

Grasland, graan, suikerbieten, 

graszaad, maïs, aardappelen en 

vollegrondsgroenten in 

bedrijfsmatige teelt

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de 

oogst, en in ieder geval eindigend op 15 

november

Grauwe gans* Anser anser
Kwetsbare gewassen in 

bedrijfsmatige teelt
Vanaf 1 november tot 1 maart

Knobbelzwaan Cygnus olor
Grasland, graszaad, graan, mais 

en groenten in bedrijfsmatige teelt
Gehele jaar

Kolgans* Anser albifrons

Grasland, graan, suikerbieten, 

graszaad, maïs, aardappelen en 

vollegrondsgroenten in 

bedrijfsmatige teelt

Gehele jaar met uitzondering van 

overjarig grasland in de periode van 1 

november tot 1 maart

Kolgans* Anser albifrons
Kwetsbare gewassen in 

bedrijfsmatige teelt
Vanaf 1 november tot 1 maart

Meerkoet  Fulica atra
Grasland en graan in 

bedrijfsmatige teelt
Vanaf 1 oktober tot 1 juni

Spreeuw Sturnus vulgaris Fruitbomen in bedrijfsmatige teelt

Vanaf 1 juli tot beëindigen van de oogst, 

en in ieder geval eindigend op 1 

november

Wilde eend  Anas platyrhynchos Graan in bedrijfsmatige teelt Vanaf 1 juli tot 15 augustus

*Inclusief hybride ganzen van deze genoemde ganzensoorten in al hun verschijningsvormen. Hybride ganzen: een 

gans die als product vankruising niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de genoemde wilde 

ganzensoorten.
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 Bijlage 3c Soorten als bedoeld in artikel 4.9
Nederlandse 

naam

Wetenschappelijke 

naam

Zoogdieren

Aardmuis Microtus agrestis

Bosmuis Apodemus sylvaticus

Dwergmuis Micromys minutus

Dwergspitsmuis Sorex minutus

Egel Erinaceus europaeus

Gewone 

bosspitsmuis
Sorex araneus

Haas Lepus europeus

Huisspitsmuis Crocidura russula

Konijn Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse 

woelmuis
Pitymys subterraneus

Ree Capreolus capreolus

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus

Tweekleurige 

bosspitsmuis
Sorex coronatus

Veldmuis Microtus arvalis

Vos Vulpes vulpes

Woelrat Arvicola terrestris

Amfibieën

Bruine kikker Rana temporaria

Gewone pad Bufo bufo

Kleine 

watersalamander
Triturus vulgaris

Meerkikker Rana ridibunda

middelste groene 

kikker
Rana esculenta
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 BIJLAGE 4 WEZENLIJKE KENMERKEN EN WAARDEN 
NATUURNETWERK NEDERLAND EN NATUURVERBINDINGEN 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
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 T1 De Hoge Berg

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_412.pdf
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 T2 Noordelijke duinen Texel

Noordelijke duinen Texel
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 T3 Zuidelijke duinen Texel

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_414.pdf
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 T4 Polderlandschap Texel

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_415.pdf
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 T5 Natuurgebied Waddenkust

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_416.pdf
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 T6 De Hors en de Razende Bol

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_417.pdf
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 T7 Waalenburg

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_418.pdf
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 K1 Huisduinerpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_419.pdf
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 K2 Grafelijkheidsduinen & Donkere Duinen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_420.pdf
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 K3 Het Nollenlandschap

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_421.pdf
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 K4 Noordduinen, Mariëndal & Botgat

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_422.pdf
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 K5 Uitlandse Polder en Zandpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_423.pdf
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 K6 De Nollen Kooibosch Luttickduin

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_424.pdf
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 K7 Zwanenwater

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_425.pdf
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 K8 Wildrijk en Ananas

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_426.pdf

118

CONCEPT

websupergoo:e53a9d3f-4af9-48e1-b22e-784caa9ec8e6


 K9 Wielen langs Westfriese Omringdijk bij Eenigenburg

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_427.pdf
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 K10 Balgzand

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_428.pdf
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 K11 Amstelmeer en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_429.pdf
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 K12 Wieringen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_430.pdf
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 K13 Robbenoord- en Dijkgatsbos en Dijkgatsweide

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_431.pdf
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 K14 Lage Oude Veer, Kruiszwin en Boermanszwin

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_432.pdf
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 K15 Eendenkooien 't Zand en De Hoop en graslanden bij Oudesluis

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_433.pdf
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 K16 Stapstenen Waardkanaal

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_434.pdf
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 K17 Schagerwad en reservaten rond Kolhorn

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_435.pdf
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 K18 Oeverlanden Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn Noord

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_436.pdf
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 K19 Waterbergingsgebieden langs Ringvaart Dirkshorn-Oudkarspel en ‘t 
Waardje

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_437.pdf
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 K20 Boomerwaal

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_438.pdf

130

CONCEPT

websupergoo:c0d97828-4019-4c42-a297-8016ed944fb9


 W1 Weel- en Braakpolder, Kolk van Dussen en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_439.pdf
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 W2 Twisk/ Oostermaare en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_440.pdf
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 W3 Grote en Kleine Vliet en polder het Lichtewater

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_441.pdf
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 W4 Boxweide/ Egboetswater en eendenkooi Wervershoof

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_442.pdf
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 W5 Koopmanspolder en Onderdijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_443.pdf
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 W6 De Weelen en Streekbos

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_444.pdf
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 W7 De Ven

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_445.pdf
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 W8 De Weel, de Weijdemeer en glaslandreservaten de Gouw

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_446.pdf
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 W9 Rustenburg en Hensbroek

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_447.pdf
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 W10 Uiterdijk en de Hulk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_448.pdf
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 W11 Putten van Oosterleek en Kleiput De Nek

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_449.pdf
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 N1 Abtskolk, Harger- en Pettemerpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_450.pdf
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 N2 Catrijpermoor

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_847.pdf
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 N3 Schoorlse Duinen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_451.pdf
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 N4 Noordhollands Duinreservaat

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_452.pdf
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 N5 Waterberging Over 't Hek en Zuurvenspolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_453.pdf
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 N6 Kleimeer en Geestmerambacht

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_454.pdf
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 N7 Damlander- en Philisteinse Polder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_455.pdf
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 N8 Bergermeerpolder en Loterijlanden

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_456.pdf
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 N9 Oosterdel

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_457.pdf
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 N10 Oeverlanden Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn Zuid

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_458.pdf

151

CONCEPT

websupergoo:a68cb1fc-9ee8-435e-999d-18f185a75317


 N11 Waarderhout

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_459.pdf
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 N12 Polder Egmond aan den Hoef

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_460.pdf
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 N13 Ter Coulster, Nijenburg & Heilooër Bos

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_461.pdf
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 N14 Limmerpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_462.pdf
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 N15 Duinrand Bakkum

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_463.pdf
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 N16 Castricummerpolder en eendenkooi Uitgeest

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_464.pdf
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 N17 Marquette en het Krengenbos

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_465.pdf
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 N18 Duinen bij Wijk aan Zee

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_466.pdf
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 N19 Westerhout en de Lunetten bij Beverwijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_467.pdf
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 N24 Rietlanden Westbeverkoog, Oterleek en Molenkade

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_468.pdf
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 N25 Hondsbossche Duinen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_469.pdf
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 L1 Hempolder en Klaas Hoorn- en Kijfpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_470.pdf
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 L2 Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Zwaansmeer en Dorregeesterpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_471.pdf
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 L3 Westwouderpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_472.pdf
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 L4 Crommenije

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_473.pdf
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 L5 Krommenieër-Woudpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_474.pdf
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 L6 Omgeving Markervaart

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_475.pdf
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 L7 Waterlinie Beverwijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_476.pdf
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 L8 Noorderham en Zuiderham

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_477.pdf
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 L9 Weijenbus, Vroonmeer en Fort Krommeniedijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_478.pdf

171

CONCEPT

websupergoo:0434af9e-b5ad-4183-979d-d3b4e1810691


 L10 Driehoek van Assum

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_479.pdf
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 L11 Eilandspolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_480.pdf
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 L12 Polder Mijzen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_481.pdf
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 L13 Oeverlanden Beemsterringvaart

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_482.pdf
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 L14 Kogen bij Schardam

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_483.pdf

176

CONCEPT

websupergoo:04a0448d-adbe-452a-a1c6-2daabf6eedea


 L15 Zeevang en Kwadijkervlot

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_484.pdf

177

CONCEPT

websupergoo:d0c2b324-b1f1-4add-a23c-4bceae55f624


 L16 Waterling, Het Schot en oeverlanden Beemsterringvaart

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_485.pdf

178

CONCEPT

websupergoo:bdb5ea4a-2ab5-4ef9-b8db-96bf56af6c10


 L17 Wormer- en Jisperveld

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_486.pdf

179

CONCEPT

websupergoo:379aa9de-9357-42d1-b8ab-578ab3c5b6b2


 L18 Polder Westzaan, Noorderveen en Zuiderpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_487.pdf

180

CONCEPT

websupergoo:695545fa-63ea-4341-99d8-0d47dfd8e6e4


 L19 De Engewormer en de Wijde Wormer

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_488.pdf

181

CONCEPT

websupergoo:1cb2e79a-64f2-4cfe-9241-bf9f6f3adceb


 L20 Kalverpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_489.pdf

182

CONCEPT

websupergoo:4f862160-1fb1-44ff-82fd-67e4f771ef32


 L21 Jagersveld

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_490.pdf

183

CONCEPT

websupergoo:2eb68c7a-242a-4fe8-80dc-db1d1aac5108


 L22 Oostzanerveld

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_491.pdf

184

CONCEPT

websupergoo:166cea29-25ea-4946-bacd-bd5eb7c0ab5e


 L23 Twiske

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_492.pdf

185

CONCEPT

websupergoo:8f707d38-37a9-40e2-87c8-9079b00f4af0


 L24 Ilperveld en Varkensland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_493.pdf

186

CONCEPT

websupergoo:ea117ea4-075e-4bfd-b7fc-5bfc36f18f7f


 L25 Polder bij Ilpenstein

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_494.pdf

187

CONCEPT

websupergoo:95ca609f-fa5b-4444-967d-9e6544634422


 L26 Purmerbos

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_495.pdf

188

CONCEPT

websupergoo:01015048-3b88-4655-a097-6b7a9ca3d87a


 L27 Ringvaart van de Wijde Wormer en oeverlanden

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_496.pdf

189

CONCEPT

websupergoo:9da50b4f-5bd9-49fd-a928-e38953f872c9


 L28 Groengebied Purmerland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_497.pdf

190

CONCEPT

websupergoo:924315b1-f4ac-4ff3-9be0-3704fb74f4e5


 L29 Polder Katwoude

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_498.pdf

191

CONCEPT

websupergoo:ec3d15a1-74b7-4487-b27a-432a6c86ca25


 L30 Hemmeland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_499.pdf

192

CONCEPT

websupergoo:9e729b25-bfed-47ae-a96a-ab86a5c57317


 L31 Waterland oost

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_500.pdf

193

CONCEPT

websupergoo:a9c3b226-9aaf-4375-849a-e90b431c05d2


 L32 Marken

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_501.pdf

194

CONCEPT

websupergoo:332698de-b761-496d-9189-695d57587533


 L33 Koksloot en oeverland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_502.pdf

195

CONCEPT

websupergoo:91c53b35-4489-4961-80aa-9065ad2558ec


 Z1 Nationaal Park Zuid-Kennemerland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_503.pdf

196

CONCEPT

websupergoo:d7babd19-0c14-4e7e-8308-9d4f8df25527


 Z2 Amsterdamse Waterleiding Duinen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_504.pdf

197

CONCEPT

websupergoo:064bab7b-13f9-4928-8a66-c93f476b8ce3


 Z3 Landgoederen bij Driehuis en Santpoort

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_505.pdf

198

CONCEPT

websupergoo:6b472c62-ebe6-4572-9a45-6d0e1742fc1e


 Z4 Landgoederen bij Haarlem

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_506.pdf

199

CONCEPT

websupergoo:19735fa1-bb5a-4514-90d7-ce2cf5fcd689


 Z5 Landgoederen bij Heemstede en Bennebroek

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_507.pdf

200

CONCEPT

websupergoo:92a644c7-b51e-4517-ab34-c8f5f9f1ebe4


 Z6 Oosterbroek & Buitenhuizen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_508.pdf

201

CONCEPT

websupergoo:7ea47ff1-9b02-4466-a73f-b603ea5ebea1


 Z7 Heksloot, Westbroekplas en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_509.pdf

202

CONCEPT

websupergoo:07a13cc3-1907-4ce9-9f84-9d596d30b31c


 Z8 Houtrakpolder en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_510.pdf

203

CONCEPT

websupergoo:fa6e0b61-526d-41a4-aac9-777b85f24403


 Z9 Schoteroog, Waarder- en Veerpolder, Mooie Nel en De Liede

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_511.pdf

204

CONCEPT

websupergoo:a1ec95fd-cdd4-48e7-9bed-4e2925b5b2ec


 Z10 Dijkland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_512.pdf

205

CONCEPT

websupergoo:ff87af2d-dbad-4a7b-b2ef-89a9124ffde6


 Z11 Eendenkooi Vijfhuizen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_513.pdf

206

CONCEPT

websupergoo:58222a9f-753d-4672-b75b-c8dd59d0bd30


 Z12 Haarlemmermeersebos en Groene Weelde

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_514.pdf

207

CONCEPT

websupergoo:d7324aa5-479e-423c-b696-29b999ed682b


 Z13 Haarlemmermeer

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_515.pdf

208

CONCEPT

websupergoo:f2ce408e-0c32-42c1-86b3-cc20e4fa3e75


 Z14 Amsterdam west

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_516.pdf

209

CONCEPT

websupergoo:dda6f5a2-3345-451e-971c-7d6d2dfaf764


 Z15 Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer en Amstelveense Poel

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_517.pdf

210

CONCEPT

websupergoo:7e056b01-b5e0-44c4-a39a-788c38adfec3


 A1 Westeinderplassen, Molenpoel en Schinkelbos

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_518.pdf

211

CONCEPT

websupergoo:dcaa81e6-de8b-4780-b816-3773fa9a7760


 A2 Kalslagerpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_519.pdf

212

CONCEPT

websupergoo:05f194dd-a903-46d9-bf6c-52ddf3316cf0


 A3 Zijdelmeer en Uithoornse Polder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_520.pdf

213

CONCEPT

websupergoo:ed9faea1-cee2-4d60-8e5b-4fd250eb54bb


 A4 Bovenkerkerpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_521.pdf

214

CONCEPT

websupergoo:98f06679-d39f-463e-b259-9c682d69b85f


 A5 Groot-Duivendrechtse polder en Middelpolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_522.pdf

215

CONCEPT

websupergoo:9b977c46-2a38-4348-a18c-25e7c82f37c0


 A6 Polder de Rondehoep en Holendrechter en Bullewijker polder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_523.pdf

216

CONCEPT

websupergoo:dd108354-800f-4ece-8dc1-881a018483d1


 A7 Ouderkerkerplas en Nieuwe Bullewijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_524.pdf

217

CONCEPT

websupergoo:576381f6-7ecb-4403-9aff-e7aca654a69e


 A8 Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_525.pdf

218

CONCEPT

websupergoo:d742d1db-5597-4cb7-b824-cb42669c8f97


 A9 Diemerpolder en Diemerbos

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_526.pdf

219

CONCEPT

websupergoo:e3f0416b-78cf-4a8d-82fe-be659a8aefbb


 A10 PEN-eiland, De Drost, Warenar, Hooft en De Schelp

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_527.pdf

220

CONCEPT

websupergoo:d3523dba-58fc-4c0a-a88b-2ddd0186a42a


 A11 Vecht en oeverlanden

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_528.pdf

221

CONCEPT

websupergoo:e3db0e95-fe8a-4309-83ef-ed7ef1b409f0


 A12 Naardermeer en Zuidpolder beoosten

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_529.pdf

222

CONCEPT

websupergoo:d18a395e-08ae-4935-a532-2807efcf8714


 A13 Oostelijke Vechtplassen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_530.pdf

223

CONCEPT

websupergoo:9a2f9845-4269-4014-941b-b543bd64762c


 A14 Laegieskamp, Gijzenveen en Cruysbergen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_531.pdf

224

CONCEPT

websupergoo:80726fe8-5ec9-4d67-8512-eb07fa23e91d


 A15 's-Gravenlandse landgoederen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_532.pdf

225

CONCEPT

websupergoo:575ba92b-0148-4e0b-bf3f-21039e63018f


 A16 Spanderswoud en Corversbosch

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_533.pdf

226

CONCEPT

websupergoo:ca9e4cb9-d76b-4394-9f54-d26ea8532e8a


 A17 Gooise noordflank

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_534.pdf

227

CONCEPT

websupergoo:d6610481-2804-4d72-906f-6a71f349f6d5


 A18 Gooise zuidflank

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_535.pdf

228

CONCEPT

websupergoo:c108cb6b-aee4-46e3-a821-628ec11970c8


 A19 De Kampen, Huizerhoef en De Dode Hond

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_536.pdf

229

CONCEPT

websupergoo:2add2681-2096-45ca-8cf1-d78a5738673b


 A20 Bossen Muiderberg

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_537.pdf

230

CONCEPT

websupergoo:d8f1533c-1cbb-4039-8dde-0e9dd255e548


 A22 Oeverlanden Holendrecht en Bullewijk

Voor dit gebied is geen beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden. De hier geldende regels zijn 

opgenomen in Artikel 6.48.

231

CONCEPT



 ANV1 Amsterdamse Bos, Westeinderplassen en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_539.pdf

232

CONCEPT

websupergoo:eaa080c0-fa86-4022-bb04-e00034a3fce0


 ANV2 Natuurboog Amsterdam zuidoost

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_540.pdf

233

CONCEPT

websupergoo:0aa78948-a634-4c83-ba98-2c4324e0714d


 ANV3 De Vecht

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_541.pdf

234

CONCEPT

websupergoo:4be167fe-c87e-4761-ba1c-41451f1780af


 ANV4 t Gooi

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_542.pdf

235

CONCEPT

websupergoo:ae300291-b782-41a6-9cd1-3ccaa0b111d5


 KNV1 Kop van Noord-Holland - tussen Amstelmeer, Zwanenwater en 
Oosterdel

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_543.pdf

236

CONCEPT

websupergoo:62d8ab7a-45cc-4c7e-92d5-f9a04a19e4ae


 KNV2 Dijk IJsselmeerkust

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_544.pdf

237

CONCEPT

websupergoo:07c4f95e-ed1b-43d9-b790-19f7aa9d123f


 KNV3 Amstelmeerkanaal

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_545.pdf

238

CONCEPT

websupergoo:44da63ab-625f-4d85-b1b2-8babf122efba


 LNV1 Wormer- en Jisperveld, Purmerland en Purmerringvaart

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_546.pdf

239

CONCEPT

websupergoo:c092d9e0-16e7-41e0-bff0-cee6e4684a7c


 LNV2 Eilandspolder - Wormer- en Jisperveld

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_547.pdf

240

CONCEPT

websupergoo:248a4212-0a57-4ea0-96d3-c37299a88229


 NNV1 Kolhorn - Omval - Ursem

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_548.pdf

241

CONCEPT

websupergoo:107dd0bf-00c9-4c7b-96b4-62fc2c1f0591


 NNV2 Noord-Hollands duinreservaat - Eilandspolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_549.pdf

242

CONCEPT

websupergoo:f14f5eee-6f94-47b8-82b5-89115f666981


 NNV3 Marquette - Driehoek van Assem

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_550.pdf

243

CONCEPT

websupergoo:d98d1ec8-9ae4-4c2e-9361-41f02231bca8


 NNV4 Alkmaardermeer - Noordzeekanaal

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_551.pdf

244

CONCEPT

websupergoo:25f904eb-3291-4b27-a449-3225dbbc626b


 WNV1 West-Friesland - tussen Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en Ursem

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_552.pdf

245

CONCEPT

websupergoo:47ba2639-0fde-4b8b-b777-bc09abf2b507


 ZNV1 Haarlemmermeer en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_553.pdf

246

CONCEPT

websupergoo:ef18c088-664b-4d2c-8282-2ef6f522f13d


 ZNV2 Groene As - tussen Amstelland en Spaarnwoude

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_554.pdf

247

CONCEPT

websupergoo:a510c603-0787-44dc-87f6-f3a85b2e39db


 ZNV4 Zuid-Kennemerland-Spaarnwoude

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_555.pdf

248

CONCEPT

websupergoo:f04d37d9-83d5-4f87-9b87-93c3c7f64f92


 BIJLAGE 5 KERNKWALITEITEN BIJZONDER PROVINCIAAL 
LANDSCHAP PROVINCIE NOORD-HOLLAND

249

CONCEPT



 BPL Texel – Oude Land en aandijkingen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_557.pdf

250

CONCEPT

websupergoo:65dc3c88-8046-4835-97ab-74e5a13dcfbd


 BPL Oude Veer

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_558.pdf

251

CONCEPT

websupergoo:b41343c5-e55d-4c73-9a24-b57e882044e1


 BPL Wieringen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_559.pdf

252

CONCEPT

websupergoo:b578b11b-fdac-4f2d-aac2-70d6c895f3f9


 BPL Zijpepolder Noord en Zuid

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_560.pdf

253

CONCEPT

websupergoo:11a276ee-b43b-4570-8f42-60dd4fa3f219


 BPL Callantsoog

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_561.pdf

254

CONCEPT

websupergoo:85700c59-9ecf-4ff5-8d75-b07f30edddc1


 BPL Schagen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_562.pdf

255

CONCEPT

websupergoo:ea34121d-a508-42c3-9c42-ebd7c61a5160


 BPL Abbekerk en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_563.pdf

256

CONCEPT

websupergoo:9da6f6e4-0ebe-4f22-abe3-c47d60691777


 BPL Oosterdijk

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_564.pdf

257

CONCEPT

websupergoo:26604115-09c4-4620-832a-d81a3cc3bac7


 BPL Schellinkhout en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_565.pdf

258

CONCEPT

websupergoo:ef707d8d-4951-4fa9-9c3b-75d1ec508e70


 BPL Opmeer-Wognum

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_566.pdf

259

CONCEPT

websupergoo:4fe6bd8b-b91e-4f92-b53e-e657c82af9d8


 BPL Veenhuizen en Oterleek

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_567.pdf

260

CONCEPT

websupergoo:7ef4832b-2e8d-4573-8e3a-c5fe381f75c8


 BPL Schermer

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_568.pdf

261

CONCEPT

websupergoo:f4a4472e-fd1a-4e23-931f-11670f40f30f


 BPL Noord-Kennemerland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_569.pdf

262

CONCEPT

websupergoo:851a70d4-dfee-4e3f-be46-2b16369788a4


 BPL Eilandspolder

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_570.pdf

263

CONCEPT

websupergoo:1751aaa0-e636-4dd9-b9e5-735ba7cd2004


 BPL Zeevang

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_571.pdf

264

CONCEPT

websupergoo:fa6a1e47-c9cc-48a6-8e6b-9032735283e4


 BPL Marken

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_572.pdf

265

CONCEPT

websupergoo:ebc9ceb7-aa8c-4fa9-862f-f7a1f8626919


 BPL Waterland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_573.pdf

266

CONCEPT

websupergoo:c6829041-869a-4746-80cf-ccb0437214b5


 BPL Oostzaner- en Ilperveld

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_574.pdf

267

CONCEPT

websupergoo:d0783428-a0ce-4334-9d94-cbc37a759033


 BPL Wijde Wormer

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_575.pdf

268

CONCEPT

websupergoo:2188fc7b-b016-46dc-a852-8e7b885fbc44


 BPL Wormer- en Jisperveld

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_576.pdf

269

CONCEPT

websupergoo:a62cf5d1-81e9-4bbd-bf44-c61c810baf2e


 BPL Alkmaardermeer en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_577.pdf

270

CONCEPT

websupergoo:784a20f5-2115-4585-8d8a-fd8a32fded36


 BPL Assendelft en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_578.pdf

271

CONCEPT

websupergoo:df679d2f-0374-4cd6-9e9b-03e732b7292a


 BPL Westzaan en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_579.pdf

272

CONCEPT

websupergoo:f04fe1c7-79ba-4b57-8145-c7b7ef5f89aa


 BPL Zuid-Kennemerland

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_580.pdf

273

CONCEPT

websupergoo:e21e92eb-1057-47b9-9e1c-c5e0c5bc6831


 BPL Spaarnwoude en omgeving

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_581.pdf

274

CONCEPT

websupergoo:debf020e-97e0-48d8-a3af-63716d9a718b


 BPL Haarlemmermeer-Noord

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_582.pdf

275

CONCEPT

websupergoo:097bbc4d-af8f-4fd6-878d-8fa84e5af717


 BPL Tuinen van West

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_583.pdf

276

CONCEPT

websupergoo:f5cce563-2b3f-42f6-9f01-cfeba9a3f9f2


 BPL Amstelscheg

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_584.pdf

277

CONCEPT

websupergoo:61cde372-3afa-4122-ad29-10de85ceb05f


 BPL Vechtstreek-Noord

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_585.pdf

278

CONCEPT

websupergoo:9a2411a6-9cca-40d0-aae0-22d7af1ad8e2


 BPL Vechtstreek-Zuid

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_586.pdf
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 BPL Het Gooi

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_587.pdf
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 BPL De Kampen

B_NL.IMRO.9927.POVPNH2022-CO01_588.pdf
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 BIJLAGE 6 KERNKWALITEITEN ERFGOEDEREN VAN 
UITZONDERLIJKE UNIVERSELE WAARDE (UNESCO)
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 Kernkwaliteiten UNESCO

Hieronder zijn de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen opgesomd. De uitwerking van de kernkwaliteiten is 

opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze tabel dient in samenhang te worden gelezen met de 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

Kernkwaliteiten

Nieuwe 

Hollandse 

Waterlinie

1. Het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen 

negentiende en twintigsteeeuwse hydrologische en 

militairverdedigingssysteem, bestaande uit:

- inundatiegebieden;

- zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten 

betonnen mitrailleurkazemattenen groepsschuilplaatsen in hun 

samenhang met de omgeving;

- voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen 

(merendeels onbebouwd gebied) rondom de forten;

- waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en 

dijken functionerend in samenhang met verdedigingswerken en 

inundatiegebieden;

- overige elementen als beschutte wegen, (resten van) 

loopgraven en tankgrachten;

- de landschappelijke inpassing en camouflage van de 

voormalige militaire objecten;

- de historische vestingstructuur van de vestingsteden Muiden, 

Weesp, Naarden, Nieuwersluis, Gorinchem en Woudrichem;

2. Grote openheid;

3. Groen en overwegend rustig karakter.

Werelderfgoed 

De Beemster

1. Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, 

vroeg zeventiendeeeuwse (landschaps)architectonische 

geheel van de droogmakerij De Beemster, bestaande uit:

- het vierkante gridpatroon van wegen en waterlopen en 

rechthoekige percelen;

- de ringdijk en ringvaart (continuïteit en eenheid in 

vormgeving);

- het centraal gelegen dorp (Middenbeemster) op een 

assenkruis van wegen;

- bebouwing langs de wegen;

- de relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting;

- de monumentale en typerende (stolp)boerderijen en restanten 

van buitens;

- de oude negentiende-eeuwse gemalen en molengangen;

- de structuur en het karakter van het (beschermde) 

dorpsgezicht van Middenbeemster;

2. Grote openheid;

3. Voor zover het werelderfgoed De Beemster samenvalt met 

het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam, zijn de 

uitgewerkte universele waarden van het werelderfgoed De 

Stelling van Amsterdam tevens van toepassing op het 

werelderfgoed De Beemster.

1. Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, 

laatnegentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse 
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Werelderfgoed 

De Stelling van 

Amsterdam

hydrologische en militair-landschappelijke geheel, bestaande 

uit:

- een doorgaand stelsel van liniedijken in een grote ring om 

Amsterdam;

- sluizen en voor- en achterkanalen;

- de forten, liggend op regelmatige afstand, voornamelijk langs 

dijken;

- inundatiegebieden;

- voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen 

(merendeels onbebouwd gebied);

- de landschappelijke inpassing en slechte zichtbaarheid van 

de voormalige militaire objecten;

2. Relatief grote openheid;

3.Groene en relatief stille ring rond Amsterdam.

Nadere uitwerking kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

De kernkwaliteiten van deNieuwe Hollandse Waterlinie worden verder uitgewerkt in een gezamenlijk proces met de 

provinciesNoord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Bij positieve besluitvorming van UNESCO wordt werelderfgoed de 

Stelling van Amsterdam uitgebreid met de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat is gelegen in de provincies Noord-

Brabant,Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Verder geldt deErfgoedwet voor rijksmonumenten en zijn 

op provinciale monumenten de regels indeze verordening overmonumenten (cultureel erfgoed) van toepassing. Dit 

komt samengevat neer op geen ontwikkelingen toestaandie het (UNESCO-) monument beschadigen, vernielen of 

ontsieren, en een verbod om noodzakelijk onderhoudaan het monument te onthouden. 

Als rijksmonument binnen het Noord-Hollandse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn aangewezen Fort 

Pampus, Vesting Muiden, de betonnen werken bij Muiden-Muiderberg, Fort Uitermeer, Vesting Weesp, de betonnen 

werken bijUitermeer-Hinderdam, Vesting Naarden, Fort Hinderdam, Fort Ronduit, de Werkenaan de Karnemelksloot, 

het Offensief voor Naarden, werk nr. IV, Fort Kijkuit en Fort Spion.Voor dat deel van deNieuwe Hollandse Waterlinie dat 

overlap heeft met het UNESCO- Werelderfgoed Stelling van Amsterdam (het gebied van Fort Pampus tot en met Fort 

bij Hinderdam, met uitzondering van Naarden, Bussum, Fort Kijkuit en Fort Spion), geldt de uitwerking van de 

kernkwaliteiten voor de Stelling van Amsterdam.

Ter inspiratie kan dienen: ‘Inspiratieboek Linie-Vormgeving, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Feddes/Olthof 

Landschapsarchitecten, juni 2007.

Nadere uitwerking Stelling van Amsterdam

In de Stelling van Amsterdam zijn verschillende zoneringen te onderscheiden: 

a. Stellingzone;

b. Kernzone;

c. Monumentenzone.

Ad 1Stellingzone

De gehele Stelling van Amsterdam (UNESCO-werelderfgoed) is Stellingzone. De Stellingzone vormt het 

samenhangend geheel tussen de verdedigingswerken en het landschap. Ook voormalige inundatiegebieden maken 

deel uit van deStellingzone. Voor deze Stellingzone geldt:

• Behoud van nog bestaande zichtlijnen tussen de forten en doorzichten op de forten;

• Openhouden van schootscirkels rond de forten in de nog open landschappen;

• Behoud van bestaande accessen. Dit zijn de plaatsen waar de hoofdverdedigingslijn werd doorsneden door 

dijken, kanalen, spoorlijnen en wegen.

Ad 2 Kernzone
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De kernzone wordt gevormd door de hoofdverdedigingslijn en de schootscirkels rond de forten. De 

hoofdverdedigingslijnen de schootscirkels rond de forten zijn belangrijke elementen in het Stellinglandschap. De 

hoofdverdedigingslijn markeert de grens aanval-verdediging en tevens de grens van de inundaties. De schootscirkel is 

eencirkel van 1000 meter rond een fort. De kernzone is als volgt begrensd:

a. Hoofdverdedigingslijn:100 meter aan de aanvalszijde en 100 meter aan de verdedigingszijde.

b. Schootscirkels rond de forten: cirkels van 1000 meter rond een fort.

 Voor de Kernzone geldt:

• Geen bebouwing ingebieden die nu nog open zijn;

• Kleinschaligeincidentele ontwikkelingen binnen de kernzone zijn alleen mogelijk als deze als doel hebben de 

ruimtelijke kwaliteit vande Stelling van Amsterdam te versterken. De ontwikkeling dient ingepast te zijn in het 

landschap en met respect voor zichtlijnen en mag niet leiden tot een significant hoger geluidsniveau in de open 

ruimte en tot een significante aantasting van het groene en open landschap; 

• Op agrarische bouwblokken is aanpassing en vernieuwing van agrarische opstallen mogelijk, mits ingepast in 

het landschap enpassend binnen het omgevingsbeleid.

• Verdichting vanbestaande bebouwingslinten is toegestaan, mits passend in het landschap en de bestaande 

bebouwingsintensiteit van het lint; 

• Voor bestaandebebouwing die afbreuk doet aan de open ruimte in de schootscirkel en de zonelangs de 

hoofdverdedigingslijngeldt: kansen tot aanpassing benutten in het kader van een integrale herinrichting van het 

gebied, waarbij per saldo een verbetering van de ruimtelijke situatie ontstaat;

• Handhaving van de eenheid en herkenbaarheid van de Stellingdijken die specifiek voor de Stelling van 

Amsterdam zijn aangelegd. Dit zijn de Liniewal Liebrug-Liede (gemeente Haarlemmerliede), de Geniedijk in de 

 Haarlemmermeerpolder (gemeente Haarlemmermeer), de Liniewal in de Starnmeerpolder (gemeente Graft-De 

Rijp), deVuurlijn (gemeenten Uithoorn en Aalsmeer), de Liniewal ten oosten van Fort bijVeldhuis (gemeenten 

Heemskerk en Uitgeest) en de Liniewal Aagtendijk-Zuidwijkermeer (gemeenten Zaanstad en Beverwijk). 

Dezichtlijnen langs deze dijken moeten gehandhaafd blijven;

• Een groene of blauwezone rond de forten waarborgen op die plaatsen waar die nu nog aanwezig is;

• Stimuleren enontwikkelen van blauwe functies die het contrast met de hoofdverdedigingslijnversterken of die 

(voormalige) inundatiegebieden in het landschap zichtbaar maken.

Ad 3 Monumentenzone

De Monumentenzone vormt het hart van de Stelling van Amsterdam. Binnen de Monumentenzone liggen objecten die 

door de Erfgoedwet of deze Omgevingsverordening zijn beschermd, zoals dijken, forten,sluizen en andere objecten. 

Ruim 20objecten zijn op dit moment opgenomen als rijksmonument ingevolge de Erfgoedwet. Binnen afzienbare 

tijdkomen daar waarschijnlijk nog 10 rijksmonumenten bij. Ongeveer 120 objecten zijn opgenomen als 

provinciaalmonument volgens de provinciale Omgevingsverordening. Voor deze Monumentenzone gelden naast de 

regels indeze verordening over de erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde ookde regels uit de Erfgoedweten 

de regels over monumenten (cultureel erfgoed) in deze verordening. Dit komt samengevat neer op geenontwikkelingen 

toestaan die het (UNESCO-) monument beschadigen, vernielen of ontsieren, en een verbodom noodzakelijk 

onderhoud aan het monument te onthouden.

Specifiek voor De Beemster (eveneens UNESCO werelderfgoed) geldt dat de ruimtelijke hoofdstructuur van dit gebied 

gerespecteerd moet worden. Ontwikkelingen in de kernzone en stellingzone mogen niet strijdig zijn met het beleid voor 

het UNESCO werelderfgoed van droogmakerij De Beemster.

Beleidskaders

Verder gelden de volgende kaders waarin de kernkwaliteiten verder zijn uitgewerkt per deelgebied:

• het Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam (2008);

• het Ruimtelijk Beleidskader Stelling van Amsterdam (2008);
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• Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Ontwikkelingen die de uitzonderlijke universele waarden (UUW’s) aantasten, dienen als gevolg van de Operational 

Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention voorgelegd te worden aan het 

Werelderfgoedcomité.
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 BIJLAGE 7 STILTEGEBIEDEN
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 Bijlage 7a Bord stiltegebieden
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 Bijlage 7b Stiltegebieden

De volgende gebieden zijn vastgesteld als stiltegebied:

1. De Slufter;

2. Texel-Oost;

3. Waddenzeegebied;

4. Texel-West

5. Hooge Berg;

6. Wieringen-Noord;

7. Wieringen-Zuid;

8. Robbenoordbosch;

9. Wieringermeer-Noord;

10. Amstelmeer;

11. Het Zwanenwater;

12. Petten;

13. Het Grootslag-Oost;

14. De Weere;

15. Schoorlse duinen;

16. Het Grootslag-West;

17. Weidegebied Venhuizen en polder De Drieban;

18. Bergermeer e.o.;

19. Duingebied Bergen-Egmond;

20. De Wogmeer;

21. Schermerhorn en Mijzen;

22. Duingebied Egmond-Binnen;

23. Eilandspolder;

24. IJsselmeerkust Zeevang;

25. Duingebied Castricum;

27. Starnmeerpolder;

29. Polder Wormer, Jisp en Neck;

30. Polder Ilperveld;

31. Varkensland en Broekpolders;

32. Kennemerduinen;

33. Ransdorp, Holysloot;

34. Amsterdamse Waterleidingduinen;

35. Eemmeer;

36. Vechtplassen en –polders;

37. Polder De Ronde Hoep;

38. Bovenkerkerpolder;

39. De Wijde Blik;

40. Loenderveensche Plas;

41. Breukeleveensche- of Stille Plas.

Kaartweergave: Stiltegebieden
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 BIJLAGE 8 VAARWEGEN
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 Vaarwegenlijst

Kaartweergave: Vaarwegen
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 BIJLAGE 9 DELEGATIEBESLUIT
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 Vaststelling

Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van .... tot vaststelling van het Delegatiebesluit 

Omgevingsverordening NH2022

Provinciale staten van Noord-Holland; 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van; 

Gelet op artikel 2.8 en artikel 4.15, vierde lid, van de Omgevingswet; 

Overwegende dat het wenselijk is in verband met het inwerking treden van de Omgevingswet de bevoegdheid tot het 

vaststellen van delen van de Omgevingsverordening NH2022 te delegeren aan Gedeputeerde staten met het oog op 

het vereenvoudigen en versnellen van wijziging van deze verordening.

Besluiten vast te stellen:

Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022
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 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
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 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Dit besluit gaat over het delegeren door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten van de bevoegdheden tot het 

vaststellen van:

a. delen van de Omgevingsverordening NH2022; en

b. voorbereidingsbesluiten.
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 Hoofdstuk 2 Toedeling van taken
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 Gereserveerd
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 Hoofdstuk 3 Gereserveerd
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 Hoofdstuk 4 Regels over activiteiten
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 Artikel 4.1 Stiltegebieden

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van het aantal activiteiten waarvoor per stiltegebied per 

kalenderjaar omgevingsvergunningen kunnen worden verleend, bedoeld in Artikel 4.27 Beoordelingsregels 

omgevingsvergunning stiltegebieden - Lid 3, van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 4.2 Gesloten stortplaatsen

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de wijze van indienen van en de aan te leveren gegevens bij de 

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een gesloten stortplaats bedoeld in Artikel 4.56 

Omgevingsvergunningplichtige activiteiten - Lid 1 van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 4.3 Varend ontgassen; omgevingsvergunningsplichtige activiteit

a. Gedeputeerde Staten kunnen andere stoffen dan genoemd in Artikel 4.63 Omgevingsvergunningsplichtige 

activiteit - Lid 2 van de Omgevingsverordening NH2022 aanwijzen, waarop het in dat lid bepaalde van 

overeenkomstige toepassing is, indien dit in het belang van de bescherming van het milieu is of indien deze 

stoffen gezondheidsschadelijke eigenschappen bevatten.

b. Gedeputeerde Staten kunnen het percentage, genoemd in Artikel 4.63 Omgevingsvergunningsplichtige activiteit 

- Lid 3, van de Omgevingsverordening NH2022 verlagen.

302

CONCEPT



 Artikel 4.4 Varend ontgassen; aanwijzing vergunningsvrije gevallen

Gedeputeerde Staten kunnen in aanvulling op het eerste lid van Artikel 4.64 van de Omgevingsverordening NH2022 

gevallen aanwijzen waarop het verbod, bedoeld in Artikel 4.63 Omgevingsvergunningsplichtige activiteit - Lid 2, van de 

Omgevingsverordening NH2022 niet van toepassing is.
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 Hoofdstuk 5 Omgevingswaarden
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 Artikel 5.1 Omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen aan de door het dagelijks bestuur van het waterschap te verrichten 

beoordeling van het waterkerend vermogen van de regionale waterkeringen en ten behoeve van die beoordeling de 

maatgevende hoogwaterstanden vaststellen, als bedoeld in Artikel 5.3 van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 5.2 Omgevingswaarden wateroverlast

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de toepassing van het eerste tot en met vierde lid van Artikel 5.5 van 

de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 5.3 Omgevingswaarden geluidproductie

a. Gedeputeerde Staten stellen de geluidsproductieplafonds voor provinciale wegen vast als bedoeld in Artikel 5.7 

van de Omgevingsverordening NH2022.

b. Gedeputeerde Staten stellen de geluidsproductieplafonds voor industrieterreinen vast als bedoeld in Artikel 5.8 

van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Hoofdstuk 6 Instructieregels
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 Artikel 6.1 Stedelijke functies

Gedeputeerde Staten stellen regels over schriftelijke afspraken binnen de regio over nieuwe stedelijke ontwikkeling 

bedoeld in Artikel 6.12 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen - Lid 1, van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 6.2 Voormalige agrarische bouwpercelen

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de aard en omvang van de activiteiten bedoeld in Artikel 6.14 

Voormalige agrarische bouwpercelen - Lid 1, van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 6.3 Noord-Holland Noord landelijk gebied

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over schriftelijke afspraken binnen de regio over kleinschalige 

woningbouwontwikkeling in Noord-Holland Noord landelijk gebied bedoeld in Artikel 6.18 van de Omgevingsverordening 

NH2022.
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 Artikel 6.4 Herstructureringsgebied windturbines binnen de MRA

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over het bepaalde in Artikel 6.32 Herstructureringsgebied windturbines 

binnen de MRA - Lid 1, van de Omgevingsverordening NH2022.

312

CONCEPT



 Artikel 6.5 Windenergiegebieden in de MRA

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de procedure en indieningsvereisten ten aanzien van de ontheffing 

bedoeld in Artikel 6.34 Windenergiegebieden in de MRA - Lid 1, van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 6.6 Opstellingen voor zonne-energie

a. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van het bepaalde in Artikel 6.36, eerste en tweede lid, 

van de Omgevingsverordening NH2022.

b. Gedeputeerde Staten stellen in ieder geval regels over de locatie, omvang en landschappelijke inpassing van 

een opstelling voor zonne-energie.
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 Artikel 6.7 Beschermd landelijk gebied; Natuurnetwerk Nederland en 
Natuurverbindingen

a. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de werkingsgebieden Natuurnetwerk Nederland en de 

Natuurverbindingen wijzigen, mits de kwaliteit en oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland niet 

achteruitgaan en de samenhang tussen de gebieden wordt behouden als bedoeld in Artikel 6.51 van de 

Omgevingsverordening NH2022.

b. In afwijking van het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten de begrenzing van de werkingsgebieden 

Natuurnetwerk Nederland en de Natuurverbindingen wijzigen ter verbetering van kennelijke onjuistheden.

c. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen aan:

1. de toelichting van een omgevingsplan met betrekking tot het werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland of 

de Natuurverbindingen;

2. de wijze van compensatie bedoeld in Artikel 6.50 van de Omgevingsverordening NH2022;

3. de activiteiten bedoeld in Artikel 6.50 van de Omgevingsverordening NH2022.
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 Artikel 6.8 Bijzonder provinciaal landschap: bescherming en activiteiten

a. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de motivering bedoeld in artikel Artikel 6.55 Bescherming en 

activiteiten Bijzonder provinciaal landschap - Lid 4, van de Omgevingsverordening NH2022.

b. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen over de wijze van compensatie bedoeld in Artikel 6.55 Bescherming 

en activiteiten Bijzonder provinciaal landschap - Lid 7, aanhef en onderdeel c, van de Omgevingsverordening 

NH2022.
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 Artikel 6.9 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde

Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen ten aanzien van de wijze waarop compensatie bedoeld in Artikel 6.58 

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde - Lid 3, onder c, van de Omgevingsverordening NH2022 plaatsvindt.
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 Artikel 6.10 Ruimtelijke inpassing in landelijk gebied

Gedeputeerde Staten stellen de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vast als bedoeld in Artikel 6.66 van de 

Omgevingsverordening NH2022.
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 Hoofdstuk 7 Procedures
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 Hoofdstuk 8 Adviseurs en adviesorganen
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 Artikel 8.1 Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Gedeputeerde Staten stellen regels omtrent de taak, werkwijze en samenstelling van de adviescommissie bedoeld in 

Artikel 8.1 van de Omgevingsverordening NH2022, mede ter borging van deskundigheid en onafhankelijkheid.
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 Hoofdstuk 9 Schade
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 Hoofdstuk 10 Handhaving en toezicht
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 Hoofdstuk 11 Monitoring en informatie
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 Hoofdstuk 12 Overgangsrecht

325

CONCEPT



 Hoofdstuk 13 Overige en slotbepalingen
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 Artikel 13.1 Experimenteer- en meerwaardebepaling

Gedeputeerde Staten stellen regels bij de toepassing van Artikel 13.2 van de Omgevingsverordening NH2022 waarbij 

tenminste regels worden gesteld inzake:

a. van welke regels bij of krachtens deze verordening mag worden afgeweken;

b. gedurende welke tijdsduur van de in onderdeel a bedoelde regels mag worden afgeweken; en

c. de wijze en het moment waarop wordt vastgesteld of de activiteit aan haar doel beantwoordt.
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 Artikel 13.2 Wijziging werkingsgebieden

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van een werkingsgebied wijzigen, tenzij dit in de Omgevingsverordening 

NH2022 of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd anders is bepaald.
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 Artikel 13.3 Wijziging bijlagen

Gedeputeerde Staten kunnen een bijlage bij deze verordening wijzigen tenzij dit in deze verordening of bij of krachtens 

de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd, anders is bepaald.
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 Hoofdstuk 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.
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 Hoofdstuk 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022.
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 BIJLAGE 10 GEGEVENS EN BESCHEIDEN (GERESERVEERD)

332

CONCEPT



 BIJLAGE 11 REGELS GEDEPUTEERDE STATEN
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 Afdeling 1 Varend ontgassen
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 Artikel 1.1

Deze afdeling is gereserveerd voor het stellen van nadere regels, zoals bedoeld in het delegatiebesluit.
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 Afdeling 2 Vaarwegen
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 Artikel 2.1 Toepassingsbereik

P.M.
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 Afdeling 3 Natuur- en landschapscompensatie
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 Artikel 3.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat de nadere regels zoals bedoeld in artikel xx van het delegatiebesluit.
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 Artikel 3.2 Compensatie algemeen

a. Voor zover een omgevingsplan voorziet in een nieuwe activiteit overeenkomstig Artikel 6.50 van de 

omgevingsverordening of een nieuwe ontwikkeling overeenkomstig Artikel 6.55 Bescherming en activiteiten 

Bijzonder provinciaal landschap - Lid 8 van de verordening, maakt dat omgevingsplan mogelijk dat de 

initiatiefnemer daarvan fysieke maatregelen neemt ter compensatie van de schade aan het Natuurnetwerk 

Nederland, een natuurverbinding of aan een Bijzonder provinciaal landschap. 

b. Voor zover de fysieke maatregelen als bedoeld in het eerste lid niet in het omgevingsplan mogelijk kunnen 

worden gemaakt, blijkt uit de toelichting van het omgevingsplan hoe en wanneer de fysieke maatregelen dan wel 

planologisch worden geregeld en dat het bevoegde gezag daaraan medewerking zal verlenen. 

c. In het geval de fysieke maatregelen ter compensatie van schade aan het Natuurnetwerk Nederland als bedoeld 

in het eerste lid worden genomen binnen het Natuurnetwerk Nederland, dient daarnaast in het omgevingsplan op 

eenzelfde oppervlak als verloren gaat door de activiteit, dat nog niet is aangewezen als Natuurnetwerk 

Nederland, de ontwikkeling van natuur planologisch mogelijk te worden gemaakt. Voor zover dit niet mogelijk is 

in het omgevingsplan dat de activiteit mogelijk maakt, blijkt uit de toelichting van dat omgevingsplan hoe en 

wanneer deze ontwikkeling van natuur dan wel planologisch wordt geregeld en dat het bevoegd gezag daaraan 

medewerking zal verlenen.

d. Uit de toelichting van het omgevingsplan als bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de fysieke maatregelen ter 

compensatie van de aantasting van een natuurverbinding zodanig plaatsvinden dat de functie van de 

natuurverbinding, zoals omschreven in de wezenlijke kenmerken en waarden in een bijlage van de verordening, 

in stand blijft. 

e. In afwijking van het eerste lid en tweede lid, kan bij toepassing van Artikel 6.50, aanhef en onderdeel a, van de 

omgevingsverordening de schade aan het Natuurnetwerk Nederland of bij toepassing van Artikel 6.55 

Bescherming en activiteiten Bijzonder provinciaal landschap - Lid 8, van de omgevingsverordening de schade 

aan een Bijzonder provinciaal landschap waar de kernkwaliteit habitat voor weidevogels van toepassing is, 

voorafgaand aan de ontwikkeling financieel worden gecompenseerd indien: 

1. fysieke maatregelen niet mogelijk zijn, of; 

2. het gebied dat wordt aangetast door een activiteit als bedoeld in het eerste lid niet groter is dan: 

i. 0,5 hectare in het geval van Natuurnetwerk Nederland, of;  

ii. 5 hectare in het geval van een Bijzonder provinciaal landschap, voor zover de kernkwaliteit habitat 

voor weidevogels van toepassing is. 

f. In aanvulling op het vijfde lid dient bij financiële compensatie in het kader van het Natuurnetwerk Nederland op 

eenzelfde oppervlak als verloren gaat door de activiteit, dat nog niet is aangewezen als Natuurnetwerk 

Nederland, de ontwikkeling van natuur planologisch mogelijk te worden gemaakt. Indien dat niet mogelijk is in het 

ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, blijkt uit de toelichting van dat ruimtelijk plan hoe en wanneer dat 

dan wel planologisch wordt geregeld en dat het bevoegd gezag daaraan medewerking zal verlenen. 

g. Financiële compensatie als bedoeld in het vijfde lid vindt plaats in de vorm van een bijdrage zoals bepaald in 

Artikel 3.7 aan de provincie Noord-Holland die wordt gestort in de provinciale reserve Groen of de reserve 

Landschap.
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 Artikel 3.3 Compensatie Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen

Uit de toelichting op een omgevingsplan als bedoeld in Artikel 3.2, eerste lid, blijkt dat de fysieke maatregelen ter 

compensatie van de aantasting van het Natuurnetwerk Nederland:

a. plaatsvinden buiten het werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland op een locatie die bijdraagt aan de versterking 

van de samenhang van het netwerk, of, indien aannemelijk is dat fysieke maatregelen buiten het Natuurnetwerk 

Nederland niet mogelijk zijn, in nog niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Nederland; 

b. plaatsvinden in de nabijheid van het aangetaste gebied tenzij aantoonbaar is dat dit niet mogelijk is; 

c. plaatsvinden in een gebied dat minimaal gelijk is aan de oppervlakte van het aangetaste gebied; 

d. de aangetaste wezenlijke kenmerken en waarden compenseren; en 

e. tenminste de inrichting van het gebied ten behoeve van de ontwikkeling van de gewenste natuur en 

ontwikkelingsbeheer van die natuur voor een duur van tenminste 5 jaar, en in geval van bos 10 jaar, omvatten.
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 Artikel 3.4 Compensatie Bijzonder provinciaal landschap

a. Uit de toelichting op een omgevingsplan als bedoeld in Artikel 3.2, eerste lid, blijkt dat de fysieke maatregelen ter 

compensatie van de aantasting van de kernkwaliteit habitat voor weidevogels in Bijzonder provinciaal 

landschap: 

1. plaatsvinden in een Bijzonder provinciaal landschap waar de kernkwaliteit habitat voor weidevogels van 

toepassing is;

2. plaatsvinden in de nabijheid van het aangetaste gebied tenzij wordt aangetoond dat dit niet mogelijk is; 

3. inrichtingsmaatregelen of actief weidevogelbeheer omvatten voor een bedrag gelijk aan de kosten voor 

beheer in een gebied dat minimaal gelijk is aan de oppervlakte van de aangetaste habitat voor 

weidevogels rekening houdende met een jaarlijkse rustperiode in de nestfase waarin agrarische 

werkzaamheden niet zijn toegestaan van 1 april tot en met 15 juni, voor een periode van 30 jaar.  

b. Uit de toelichting op een omgevingsplan als bedoeld in Artikel 3.2, eerste lid, blijkt dat fysieke maatregelen ter 

compensatie van de aantasting van de overige kernkwaliteiten in Bijzonder     provinciaal landschap:

1. plaatsvinden in Bijzonder provinciaal landschap, bij voorkeur in hetzelfde deelgebied als waar de 

aantasting plaatsvindt; en,

2. leiden tot een landschapsverbetering die in kwaliteit en omvang proportioneel is ten opzichte van de 

aantasting van de kernkwaliteit.
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 Artikel 3.5 Compensatieplan

De toelichting op een omgevingsplan als bedoeld in Artikel 3.2, eerste tot en met vierde lid, waarin fysieke maatregelen 

worden bepaald omvat een compensatieplan dat voldoet aan de volgende eisen:

a. het plan bevat een kaart van een schaalniveau niet groter dan 1:10.000 waarop de locatie waar de fysieke 

maatregelen plaatsvinden staat aangegeven; 

b. de fysieke maatregelen zijn concreet beschreven;  

c. in het plan is aangegeven op welke momenten Gedeputeerde Staten de voortgang kunnen beoordelen;

d. het plan bevat een tijdschema voor realisatie van de compensatie waaruit blijkt dat initiatiefnemer de 

compensatie uiterlijk binnen twee jaar na de start van de uitvoering van de compensatieplichtige activiteit 

realiseert, tenzij in een compensatieovereenkomst als bedoeld in Artikel 3.6 anders wordt bepaald; en 

e. het plan beschrijft het jaarlijkse beheer van het gebied en de voorwaarden waaraan een beheerder moet 

voldoen. 
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 Artikel 3.6 Compensatieovereenkomst

a. Een omgevingsplan als bedoeld in Artikel 3.2, eerste tot en met zesde lid, bevat als bijlage een 

compensatieovereenkomst die is aangegaan tussen de initiatiefnemer en de provincie.

b. In een compensatieovereenkomst als bedoeld in het vorige lid is ten minste opgenomen:   

1. welke rollen en verantwoordelijkheden de betrokken partijen hebben;  

2. een financiële onderbouwing waaruit blijkt dat de uitvoering van de fysieke maatregelen is zeker gesteld en 

niet wordt gefinancierd uit middelen die beschikbaar zijn op grond van een subsidieregeling;  

3. de termijn waarbinnen de uitvoering van compensatie moet zijn afgerond;  

4. een boeteclausule die van toepassing is bij het niet, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van de compensatie 

tenzij sprake is van een overeenkomst tussen overheden;  

5. de verplichting om te melden wanneer de uitvoering van de compensatiemaatregelen starten;  

6. de verplichting om Gedeputeerde Staten jaarlijks te informeren over de voortgang.  

c. Voor het verschuldigd zijn van een boete als bedoeld in het vorige lid is geen ingebrekestelling nodig. 

d. Het boetebedrag wordt gestort in de provinciale reserve Groen of de reserve Landschap. Het boetebedrag is op 

het moment van vaststelling ten minste gelijk aan 150 procent van alle directe en indirecte kosten die 

samenhangen met de betrokken compensatie.
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 Artikel 3.7 Financiële compensatie

a. Financiële compensatie als bedoeld in Artikel 3.2, vijfde lid, omvat voor het Natuurnetwerk Nederland de 

volgende kostenelementen: 

1. kosten van de aanschaf van vervangende grond;  

2. kosten van de basisinrichting;  

3. kosten van ontwikkelingsbeheer gedurende de ontwikkelingstijd, afhankelijk van het type natuur dat wordt 

ontwikkeld; 

4. kosten voor de planontwikkeling en planuitvoering, deze zijn bepaald op 20 procent van de kosten 

genoemd bij 1, 2 en 3.  

b. Financiële compensatie als bedoeld in Artikel 3.2, vijfde lid, omvat voor een Bijzonder provinciaal landschap, 

voor zover daar de kernkwaliteit habitat voor weidevogels van toepassing de volgende kostenelementen:

1. de kosten voor 30 jaar actief weidevogelbeheer voor een gebied dat minimaal gelijk is aan de oppervlakte 

van het aangetaste weidevogelleefgebied rekening houdende met een jaarlijkse rustperiode in de nestfase 

waarin agrarische werkzaamheden niet zijn toegestaan jaarlijks van 1 april tot en met 15 juni;

2. de kosten voor de planontwikkeling en planuitvoering, deze zijn bepaald op 20 procent van de kosten 

genoemd bij 1.
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 Afdeling 4 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde
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 Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is gereserveerd voor het stellen van nadere regels zoals bedoeld in het delegatiebesluit.. 
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 Afdeling 5 Regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen en 
kleinschalige ontwikkelingen
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 Artikel 5.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat de nadere regels zoals bedoeld in het delegatiebesluit.
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 Artikel 5.2 Woningbouw

a. De afspraken als bedoeld in Artikel 6.12 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen - Lid 1, en Artikel 6.18 Noord-Holland 

Noord landelijk gebied - Lid 1, van de verordening over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van 

woningbouwlocaties, bestaan uit regionale afspraken en woonakkoorden.  

b. Regionale afspraken:    

1. betreffen in ieder geval de te ontwikkelen, transformeren en herstructureren woningbouwlocaties in 

kwantiteit, kwaliteit en tijdsfasering per gemeente; 

2. zijn gebaseerd op de door de provincie vastgestelde bevolkingsprognose;

3. zijn onderwerp van monitoring;

4. kunnen worden bijgesteld wanneer daar aanleiding voor is; en  

5. worden overeengekomen door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de 

regio.  

c. Woonakkoorden: 

1. bevatten de uitgangspunten van het regionaal woonbeleid;  

2. zijn in overeenstemming met het provinciale woonbeleid; 

3. bevatten een overzicht en een kaart van de woningbouwplannen in landelijk gebied;

4. bevatten een afspraak vanaf welke omvang binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen in de betreffende 

Woonakkoord-regio regionaal afgestemd dienen te worden;

5. gelden voor minimaal 5 jaar met de mogelijkheid om tussentijds bijte stellen; en 

6. worden overeengekomen door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de 

regio en door Gedeputeerde Staten. 
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 Artikel 5.3 Bedrijventerreinen en kantoorlocaties

a. Regionale afspraken kunnen worden gemaakt over de ontwikkeling, transformatie enherstructurering van 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

b. Regionale afspraken: 

1. betreffen in ieder geval de te ontwikkelen, transformeren en herstructureren terreinen enlocaties in 

kwantiteit, kwaliteit en tijdsfasering per gemeente;

2. maken op kaart duidelijk om welke terreinen en locaties het gaat;

3. worden overeengekomen door de colleges van burgemeester en wethouders de gemeenten inde regio;

4. zijn onderwerp van monitoring, en;

5. kunnen worden bijgesteld wanneer daar aanleiding voor is. 

c. Regionale afspraken zijn gebaseerd op een visie van de regio die:

1. de uitgangspunten weergeeft van het regionaal bedrijventerreinen- en kantorenbeleid;

2. in overeenstemming is met het provinciale bedrijventerreinen- en kantorenbeleid;

3. is gebaseerd op de door de provincie vastgestelde behoefteraming; 

4. in het geval dat er sprake is van transformatie van bedrijventerreinen een verantwoording geeft over de 

wijze waarop in het verlies aan bedrijventerrein wordt voorzien zowel wat betreft oppervlakte als 

beschikbaarheid van voldoende terrein voor specifieke milieubelastende bedrijvensoorten;

5. aan geeft op welke wijze de regio de herstructurering en/of transformatie mogelijk wil maken; 

6. geldt voor minimaal 5 jaar met de mogelijkheid om tussentijds bij te stellen, en;

7. is vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio.
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 Artikel 5.4 Detailhandel

a. Regionale afspraken kunnen worden gemaakt over te ontwikkelen, transformeren en herstructureren 

detailhandelslocaties. 

b. Regionale afspraken zijn:

1. in overeenstemming met een regionale detailhandelsvisie;en

2. voorzien van een advies van de regionale adviescommissie 

i. als het gaat om nieuwe detailhandelgroter dan 1500 m2 winkelvloeroppervlak (wvo), of;

ii. als het gaat om winkelgebieden die groter zijn dan 25.000 m2 wvo en de nieuwe detailhandel groter 

dan 3.000 m2 wvo moet zijn.

c. Een regionale detailhandelsvisie:

1. geeft de uitgangspunten weer van hetregionaal detailhandelsbeleid; 

2. is in overeenstemming met het provinciale detailhandelsbeleid;

3. is gebaseerd op het in opdracht van de provincie uitgevoerde marktruimte- en koopstromenonderzoek;

4. wordt ter advisering voorgelegd aan de regionale adviescommissie;

5. geldt voor minimaal 5 jaar met de mogelijkheid om tussentijds bij te stellen, en;

6. is vastgesteld door de colleges vanburgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio. 

d. Een regionale detailhandelsvisiebeschrijft:

1. de bestaande detailhandelsstructuur in de regio;

2. de demografische ontwikkeling van de regio; 

3. de marktruimte in de regio; 

4. een analyse van de leegstand, waaronder ontwikkeling van leegstand en specifieke probleemlocaties;

5. het beleid ten aanzien van herstructurering en eventueel transformatie van bestaande winkelcentra; 

6. de aanwezige planvoorraad; 

7. de gewenste detailhandelsstructuur in de regio;

8. de uitbreidingen die de regio de komende vijf jaar binnen de bestaande marktruimte wil mogelijk maken;

9. hoe de regiogemeenten de planvoorraaden leegstand gaan monitoren, en; 

10. het beleid ten aanzien van volumineuze detailhandel, grootschalige detailhandel en afhaalpunten voor 

internetaankopen.
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 Artikel 5.5 Overige stedelijke voorzieningen

Regionale afspraken tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in een regio over 

overige stedelijke voorzieningen, niet zijnde woningbouw, bedrijventerreinen, kantorenlocaties of detailhandel, kunnen 

worden beperkt tot werkafspraken over de wijze van afstemming bij overige stedelijke voorzieningen.
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 Afdeling 6 Windenergie
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 Artikel 6.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat de nadere regels, zoals bedoeld in het delegatiebesluit.
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 Artikel 6.2 Windturbines binnen herstructureringsgebieden MRA

Bij de ruimtelijke inpassing van windturbines als bedoeld in Artikel 6.32 Herstructureringsgebied windturbines binnen 

de MRA - Lid 1, onder h, van de verordening kan het bevoegd gezag, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.67 van de 

verordening het Noord-Hollands perspectief op de Regionale Energiestrategieën (PS, 3 februari 2020) betrekken.
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 Artikel 6.3 Windenergiegebieden binnen de MRA

1. Het verzoek wordt ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).

2. Bij de beoordeling van het verzoek kunnen Gedeputeerde Staten het Noord-Hollands Perspectief op de 

Regionale Energiestrategieën (PS, 3 februari 2020) betrekken.

3. Gedeputeerde Staten kunnen voorschriften verbinden aan de ontheffing.

4. De ontheffing vervalt indien niet binnen twee jaar na de aanwijzing een omgevingsplan is vastgesteld ten 

behoeve van de plaatsing van windturbines in het aangewezen windenergiebied.
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 Artikel 6.4 Windturbine van maximaal 15 meter ashoogte

Bij de ruimtelijke inpassing als bedoeld in Artikel 6.33 van de verordening wordt door het bevoegd gezag in ieder geval 

betrokken: 

a. het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën (PS, 3 februari 2020);

b. de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (GS, 10 april 2018); en

c. eventueel aanwezige provinciale monumenten op het aan de windturbine gekoppelde bouwperceel.
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 Afdeling 7 Zonne-energie
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 Artikel 7.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat de nadere regels, zoals bedoeld in het delegatiebesluit. 
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 Artikel 7.2 De locatie en omvang van de opstelling voor zonne-energie

a. De locatie voor de opstelling voor zonne-energie is aan minimaal één zijde aansluitend op bestaand stedelijk 

gebied of een dorpslint.

b. De omvang van de opstelling voor zonne-energie is:

1. op een locatie die aan één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint: maximaal 5 

hectare;

2. op een locatie die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint en 

daarnaast aan nog een andere zijde aansluitend op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint, een 

rijksweg, provinciale weg of spoorweg: maximaal 10 hectare, of;

3. op een locatie die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint en 

daarnaast aan nog twee andere zijden aansluitend op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint, een 

rijksweg, provinciale weg of spoorweg: maximaal 25 hectare;

met dien verstande dat van de maximale oppervlakten genoemd onder 1 tot en met 3, kan worden 

afgeweken tot niet meer dan 10% van die oppervlakten indien dat noodzakelijk is uit overwegingen van 

ruimtelijke kwaliteit.

c. De locatie voor de opstelling voor zonne-energie is niet aansluitend op een reeds bestaande opstelling voor 

zonne-energie, tenzij sprake is van het aanvullen van een bestaande opstelling voor zonne-energie tot de 

maximale oppervlakte als bedoeld in het tweede lid.
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 Artikel 7.3 Eisen aan de inpassing van de opstelling voor zonne-energie

a. De hoogte van een opstelling voor zonne-energie bedraagt niet meer dan 1,50 meter gemeten vanaf het 

gemiddelde straatpeil van de omliggende openbare wegen.

b. Van het bepaalde in het eerste lid kan worden afgeweken indien deze afwijking aantoonbaar:

1. bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit, of;

2. anderszins substantiële meerwaarde oplevert voor de fysieke leefomgeving.

c. De bodem onder de opstelling wordt niet verhard of verdicht en wordt zoveel mogelijk ecologisch ingericht en 

beheerd.

d. De terreinafscherming en rand van de opstelling voor zonne-energie zijn passend in de omgeving en worden 

zoveel mogelijk ecologisch ingericht en beheerd.

e. De afstand tussen de opstelling voor zonne-energie en woonbebouwing bedraagt minimaal 50 meter.
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 Artikel 7.4 Ontheffing zonne-energie

a. Onverminderd Artikel 7.3 kunnen Gedeputeerde Staten op verzoek van het college van burgemeester en 

wethouders van de desbetreffende gemeente, of ambtshalve, gehoord de commissie, voor een gebied 

ontheffing verlenen van het gestelde in Artikel 7.2.

b. Het verzoek kan door Gedeputeerde Staten worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke 

Ontwikkeling (ARO).

c. Bij de beoordeling van het verzoek kunnen Gedeputeerde Staten onder meerbetrekken:

1. het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën (PS, 3 februari2020);

2. de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (GS, 10 april 2018);

3. de Kwaliteitsimpuls Zonneparken (2019);

4. de in het aan te wijzen gebied geldende provinciale beschermingsregimes;

5. de in het aan te wijzen gebied aanwezige ruimtelijk relevante belangen;

6. eventueel ARO advies. 

d. De aanwijzing voor een stimuleringsgebied vervalt indien binnen drie jaar na aanwijzing van het 

stimuleringsgebied nog geen omgevingsplan is vastgesteld voor de realisatie van een opstelling voor zonne-

energie.
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 Afdeling 8 Regels toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en 
verbeteren van regionale waterkeringen
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 Artikel 8.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat:

a. de regels, zoals bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de verordening; en

b. de technische leidraad en, zoals bedoeld in artikel 5.3, eerste lid, van de verordening.
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 Artikel 8.2 Regels beoordeling veiligheid regionale waterkeringen

Voor de beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen gelden de volgende, door Stichting Toegepast 

Onderzoek Waterbeheer (STOWA) uitgegeven publicaties als regels:

Addendum op de leidraad toetsen op veiligheid regionale 

waterkeringen betreffende de boezemkaden

STOWA 2010-22 

ORK2
2010

Materiaalfactoren boezemkaden
STOWA 2009-05 

ORK
2009

Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen STOWA 2015-15 2015

Compendium Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale 

waterkeringen

STOWA 2015-

15a
2015

Kwaliteitsindicatoren veiligheidstoetsing: Meetbare en 

controleerbare indicatoren voor de kwaliteit van de 

veiligheidstoetsing regionale waterkeringen

STOWA 2007-01 

ORK
2007

Promotor gebruikshandleiding versie 4.1
STOWA, 

voorjaar 2017
2017

366

CONCEPT



 Artikel 8.3 Leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen

Voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen gelden de volgende, door Stichting Toegepast 

Onderzoek Waterbeheer (STOWA) uitgegeven publicaties, als technische leidraad:

Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs 

regionale rivieren

STOWA 2009-07

-ORK
2009

Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden
STOWA 2009-06

-ORK
2009

Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen STOWA 2011-15 2011

Richtlijnen normering compartimenteringskeringen STOWA 2007-02 2007

Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van 

waterkeringen
STOWA 2018-59 2018
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 Afdeling 9 Bestuurlijke afwegingsruimte
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 Artikel 9.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat de nadere regels, zoals bedoeld in het delegatiebesluit.
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 Artikel 9.2 Begrenzing toepassen

Bij toepassing van Artikel 13.2 van de verordening kan worden afgeweken van: 

a. Paragraaf 4.3.1 van de verordening;

b. Afdeling 4.7 en Afdeling 4.8 van de verordening; 

c. Afdeling 6.2 van de verordening, met uitzondering van Subparagraaf 6.2.5.1 en Subparagraaf 6.2.5.3 van de 

verordening; en

d. Afdeling 6.3 van de verordening; 
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 Artikel 9.3 Tijdsduur experimenteren

Bij toepassing van Artikel 13.2 van de verordening ten behoeve van experimenten geldt een maximale tijdsduur van het 

experiment van 10 jaar, tenzij wordt gemotiveerd dat een langere tijdsduur noodzakelijk is voor de haalbaarheid van het 

experiment.
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 Artikel 9.4 Evaluatie toepassing

Bij toepassing van Artikel 13.2 wordt een evaluatieplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten, waarbij in ieder geval 

sprake is van een evaluatiemoment binnen twee jaar en van een evaluatie binnen tien jaar na de start van het 

experiment of de activiteit.
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 Afdeling 10 Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling
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 Artikel 10.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling bevat de nadere regels zoals bedoeld in het delegatiebesluit.
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 Artikel 10.2 Taken en bevoegdheden

a. De adviescommissie adviseert over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, inclusief 

de locatieafweging en de ruimtelijke inpassing.

b. De adviescommissie brengt gevraagd advies uit aan colleges van burgemeester en wethouders, dagelijks 

besturen van waterschappen en Gedeputeerde Staten.
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 Artikel 10.3 Samenstelling

a. De adviescommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit leden. 

b. De voorzitter heeft geen stemrecht.

c. De voorzitter en de leden zijn niet in dienst van de provincieNoord-Holland. 

d. De leden zijn deskundig op ten minste één of meer van de volgende kennisvelden: landschapsarchitectuur, 

stedenbouw, cultuurhistorie, duurzaamheid, water, natuur, economie en landbouw.

e. Een lid is niet tevens: lid van een gemeenteraad, burgemeester, wethouder, lid van Provinciale Staten, 

gedeputeerde, commissaris van de Koning, lid van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van een 

waterschap.

f. De voorzitter en de leden worden op persoonlijke titel door Gedeputeerde Staten benoemd voor een periode van 

twee jaar en kunnen maximaal twee maal worden herbenoemd. 

g. De adviescommissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter vervangt bij 

afwezigheid. 

h. De adviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is een ambtenaar in dienst van de 

provincie en heeft geen stemrecht. 

i. Het voorzitterschap en het lidmaatschap van de adviescommissie eindigt: 

1. op het moment dat de termijn van benoeming is verstreken;

2. indien niet meer wordt voldaan aan het derde of vijfde lid;

3. door het nemen van ontslag van het lid; of

4. door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.
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 Artikel 10.4 Werkwijze

a. De voorzitterbesluit, in overleg met de secretaris, over voorstellen tot het houden vanbijeenkomsten over een 

adviesaanvraag. 

b. De secretarisdraagt zorg voor het opstellen van een agenda voor een bijeenkomst van de adviescommissie. 

c. De secretarisverstuurt de agenda en de stukken ten minste 7 dagen voor de bijeenkomst aan deleden.

d. De voorzitterkan besluiten dat ten aanzien van de toezending van bepaalde stukken de termijn voor de 

toezending korter is.

e. De secretarisbewaakt, in overleg met de voorzitter, dat bij een bijeenkomst de deskundigheid beschikbaar is 

over de kennisvelden die van belang zijn voor de betrokken adviesaanvraag. 

f. De secretarishoudt van elke bijeenkomst van de adviescommissie een presentielijst bij. 

g. De voorzitterof een lid dat een rechtstreeks belang heeft bij het onderwerp van advies,meldt dit aan de 

secretaris en onthoudt zich van deelname aan de bijeenkomst enhet advies. 

h. Een bijeenkomst is in beginsel openbaar. De voorzitter kan besluiten dat een bijeenkomst besloten is. 

i. De adviescommissie kan haar werkwijze nader uitwerken in een huishoudelijk reglement. Een afschrift van het 

huishoudelijk reglement wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten en wordt gepubliceerd op de website van de 

provincie. 
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 Artikel 10.5 Advisering

a. Na de behandeling van een adviesaanvraag in een bijeenkomst stelt de secretaris namens de adviescommissie 

een concept advies op.

b. Na vaststelling door de adviescommissie wordt dit concept advies definitief. 

c. Bij de advisering betrekt de adviescommissie in ieder geval de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

d. Een advies is schriftelijk en wordt verzonden aan de aanvrager.

e. Van het advies wordteen afschrift verzonden aan het college van burgermeester en wethouders van de 

gemeente waarop het advies betrekking heeft en aan Gedeputeerde Staten.
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 Artikel 10.6 Vergoeding

De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers. Deze vergoeding geldt per bijeenkomst. 
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 Artikel 10.7 Verslaglegging en jaarverslag

a. De secretaris draagt zorg voor een verslag van de bijeenkomst. Dit verslag wordt vastgesteld door de 

adviescommissie. 

b. De adviescommissie brengt elk jaar een jaarverslag uit, waarin zij haar werkzaamheden beschrijft. Dit verslag 

wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door de adviescommissie.

c. Het jaarverslag wordt verzonden aan de colleges van burgemeester en wethouders, de dagelijks besturen van 

de waterschappen, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 
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 BIJLAGE 12 VOORBEREIDINGSBESLUIT
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 Vaststelling

Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van <datum> , tot vaststelling van het 

Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van <datum>; 

Gelet op artikel 4.16, eerste lid,van de Omgevingswet; 

Overwegende dat 

a. de Omgevingsverordening NH2022 instructieregels voor een omgevingsplan bevat ter behartiging van 

provinciale belangen, deels ter vervanging van bestaande rechtstreeks werkende regels in de huidige 

Omgevingsverordening NH2020; en

b. het wenselijk is om daarbij voorbeschermingsregels te stellen voor de periode dat de genoemde instructieregels 

nog niet door de gemeenten zijn verwerkt in het omgevingsplan.

Besluiten vast te stellen:

Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022
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 Artikel I Voorbeschermingsregels omgevingsplan

Aan elk omgevingsplan van de gemeenten in Noord-Holland wordt een hoofdstuk toegevoegd, luidende: 

Hoofdstuk X Voorbeschermingsregels vanwege provinciale instructieregels
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 Artikel II Voorbeschermingsregels geitenhouderij

1. Aan het in artikel I genoemde hoofdstuk wordt een afdeling toegevoegd, luidende

Afdeling X.1 Geitenhouderij

Artikel X.1 Verbod geitenhouderij

1. Het is verboden om:

a. een geitenhouderij, al dan niet als neventak, nieuw te vestigen;

b. een agrarisch bedrijf geheel of gedeeltelijk te wijzigen naar geitenhouderij, of;

c. een geitenhouderij uit te breiden door het aantal geiten dat wordt gehouden te vergroten.

2. Het verbod is niet van toepassing voor zover voor een van de genoemde activiteiten vóór 12 december 2018:

a. een melding voor een milieubelastende activiteit bij het bevoegd gezag is ingediend, of; 

b. een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij de aanvraag ziet op of 

wordt aangemerkt als een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

2. Aan het omgevingsplan wordt het volgende begrip toegevoegd:

geitenhouderij: een bedrijf of een onderdeel daarvan waar geiten worden gehouden.
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 Artikel III Voorbeschermingsregels windenergie

1. Aan het in artikel I genoemde hoofdstuk wordt een afdeling toegevoegd, luidende

Afdeling X.2 Windturbines

Artikel X.2 Bouwverbod windturbines 

1. Het is verboden om een of meer windturbines met een rotordiameter van meer dan 5 meter of een ashoogte van 

meer dan 7 meter te bouwen of op te schalen.

2. Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt niet als sprake is van vervanging van een of meer met vergunning 

gebouwde windturbines, indien binnen een jaar na de dag waarop de te vervangen windturbine is gesloopt een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning het bevoegd gezag is ingediend en sprake is van vervanging:

a. door eenzelfde aantal of minder windturbines met eenzelfde, vergelijkbare of geringere ashoogte, rotordiameter en 

verschijningsvorm; en 

b. op locaties waarop op de bouw van een of meer windturbines volgens een omgevingsplan is toegestaan.

3. Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op door Gedeputeerde Staten verleende ontheffingen als 

bedoeld Artikel 6.34 van de Omgevingsverordening NH2022. 

2. Aan het omgevingsplan wordt het volgende begrip toegevoegd:

windturbine: een door wind aangedreven bouwwerk waarmee energie wordt opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk 

behorende infrastructurele voorzieningen, met uitzonderingen van traditionele windmolens of replica’s hiervan.
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 Artikel IV Voorbeschermingsregels provinciale monumenten

1. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op provinciale monumenten wordt aan het in artikel genoemde 

hoofdstuk een afdeling toegevoegd, luidende:

Afdeling X.3 Provinciale monumenten

Artikel X.3 Zorgplicht provinciaal monument

Degene die een activiteit die een provinciaal monument betreft verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die 

activiteit kan leiden tot het beschadigen of vernielen van een monument, is verplicht alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen.

Artikel X.4 Verboden activiteiten provinciaal monument

1. Het is verboden om aan een provinciaal monument onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan 

noodzakelijk is.

2. Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit:

a. een provinciaal monument te slopen, beschadigen, verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

b. een provinciaal monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken, op een wijze waardoor het wordt ontsierd 

of in gevaar gebracht;

c. werkzaamheden aan de fundering of riolering van een provinciaal monument te verrichten zonder voorafgaand 

archeologisch onderzoek.

3. Indien de monumentale waarden van het provinciaal monument worden geschaad wordt een omgevingsvergunning 

geweigerd, tenzij:

a. er sprake is van een groot openbaar belang;

b. er geen reële alternatieven zijn; en

c. wordt aangetoond dat de beschadiging van het monument zo minimaal mogelijk is.

Artikel X.5 Advisering provinciaal monument

Gedeputeerde Staten en de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet worden 

in de gelegenheid gesteld om advies uit de brengen over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

activiteit aan een provinciaal monument.

Artikel X.6 Voorbescherming nog niet aangewezen provinciale monumenten

Onder provinciaal monument als bedoeld in artikel X.4 wordt mede verstaan een object waarvoor een ontwerpbesluit 

tot aanwijzing als provinciaal monument op grond van artikel 3:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is 

toegezonden, tot het onherroepelijk worden van het besluit tot aanwijzing, of tot het tijdstip waarop vaststaat dat het 

object niet wordt aangewezen als provinciaal monument. 

2. Aan het omgevingsplan worden de volgende begrippen toegevoegd:

P.M.
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 Artikel V Voorbeschermingsregels provinciaal beschermde structuren

1. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op provinciaal beschermde structuren wordt aan het in artikel I 

genoemde hoofdstuk een afdeling toegevoegd, luidende:

Afdeling X.4 Provinciaal beschermde structuren

Artikel X.7 Provinciaal beschermde structuur

1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning een bouwwerk te slopen in een provinciaal 

beschermde structuur.

2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het 

bevoegd gezag niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopenbouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden 

gebouwd.

Artikel X.8 Advisering provinciaal beschermde structuur

Gedeputeerde Staten en de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet worden 

in de gelegenheid gesteld om advies uit de brengen over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen 

van een bouwwerk in een beschermde structuur.

2. Aan het omgevingsplan worden de volgende begrippen toegevoegd:

PM

388

CONCEPT



 Artikel VI Inwerkingtreding

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
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 Artikel VII Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening NH2022.
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 Toelichting

Geitenhouderij

De provincie heeft sinds 12 december 2018 een verbod ingesteld op de nieuwvestiging of uitbreiding van 

geitenhouderijen. Dit verbod is ingesteld vanwege het mogelijke risico voor de volksgezondheid van omwonenden die 

in de nabijheid van een geitenhouderij wonen. De oorzaak van de mogelijke risico’s worden nog onderzocht. Het 

ingestelde verbod is gebaseerd op het zogenoemde voorzorgsbeginsel. In de Omgevingsverordening NH2022 is het 

genoemde verbod opgenomen als instructieregel voor gemeenten bij het vaststellen van het omgevingsplan. Voor de 

periode die gemeenten nodig hebben om deze instructieregels uit te voeren, gelden deze voorbeschermingsregels.

Het is niet toegestaan om nieuwvestiging, uitbreiding van geitenhouderijen of (gedeeltelijke) omschakeling van een 

agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij te realiseren. Hierin wordt specifiek verwezen naar uitbreiding als ‘uitbreiding 

van het aantal dieren’. Vernieuwen of toevoegen van stallen, bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van dierenwelzijn, 

wordt niet door dit verbod geraakt zolang het aantal dieren daarbij niet wordt uitgebreid. 

Windturbines

De Omgevingsverordening NH2022 bevat een instructieregel die ertoe strekt dat in het omgevingsplan een bouw c.q. 

opschalingsverbod voor windturbines wordt opgenomen. Voor de periode die gemeenten nodig hebben om deze 

instructieregels uit te voeren, gelden deze voorbeschermingsregels, die een direct werkend verbod op het bouwen van 

windturbines behelzen. Vervanging van een of meer vergunde en gebouwde windturbines is mogelijk, mits sprake is 

van vervanging door eenzelfde aantal of minder windturbines met eenzelfde of vergelijkbare ashoogte, rotordiameter 

en verschijningsvorm. Van vervanging van een windturbine is sprake als binnen een aar na de dag waarop de te 

vervangen windturbine is gesloopt een omgevingsvergunningsaanvraag voor een vervangende windturbine bij het 

bevoegd gezag is ingediend. De rotordiameter ziet op de afstand vanaf het hart van de as tot de tip van het rotorblad. 

De ashoogte betreft de afstand vanaf maaiveldhoogte ter plaatse tot het hart van de rotor-as. De verschijningsvorm 

betreft het uiterlijk van de windturbine zoals dat wordt bepaald door de vorm van de mast, het samenstel van de 

rotorbladen en de vorm van de gondel. Met vergelijkbare ashoogte wordt bedoeld: de huidige ashoogte met een 

maximale afwijking van 10%. Met vergelijkbare rotordiameter wordt bedoeld: de huidige rotordiameter met een 

maximale afwijking van 10%. Ook moet worden voldaan aan het vereiste zoals geformuleerd in Artikel 6.32 

Herstructureringsgebied windturbines binnen de MRA - Lid 1 sub e (gulden snede). Vervanging van windturbines heeft 

vaak ook een beperkte mate van opschaling tot gevolg omdat innovatievere windturbines doorgaans een groter 

vermogen hebben. Daarom dient in het kader van het belang van een goede fysieke leefomgeving bij een iets grotere 

ashoogte of rotordiameter (van maximaal 10%) te worden aangetoond dat het woon-en leefklimaat van omwonenden 

niet verslechtert. Bijvoorbeeld op basis van akoestisch onderzoek en overig relevant onderzoek. Voorts zou - indien 

mogelijk - aan de omgevingsvergunning (onderdeel milieu) een voorschrift verbonden kunnen worden inhoudende dat 

ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken worden toegepast.

Provinciale momenten

Gedeputeerde staten kunnen provinciale monumenten aanwijzen en schrappen, en stellen regels voor het verrichten 

van activiteiten aan een monument. Tot aan de invoering van de Omgevingswet zijn de gemeenten bevoegd om 

aanvragen voor omgevingsvergunningen voor activiteiten af te handelen die zien op wijzigingen van een provinciaal 

monument. Hetzelfde geldt voor toezicht en handhaving met betrekking tot provinciale monumenten. De provincie wil 

deze taakverdeling behouden onder de Omgevingswet. De provincie heeft daarom instructieregels opgenomen in de 

Omgevingsverordening NH2022 om gemeenten een vergunningenstelsel voor provinciale monumenten in het 

omgevingsplan te laten opnemen. Voor de periode die gemeenten nodig hebben om deze instructieregels uit te 

voeren, gelden deze voorbeschermingsregels die een zorgplicht, een vergunningenstelsel en een adviesrecht 

instellen.  
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een bijzondere meerwaarde hebben. Experimenten richten zich op innovatieve ontwikkelingen die mogelijk bruikbaar 

zijn bij het behalen van de ambities en doelstellingen zoals omschreven in de Omgevingsvisie NH 2050. Er is bewust 

voor gekozen de vorm en aard van deze innovatieve ontwikkelingen niet vooraf in te perken. Activiteiten met bijzondere 

meerwaarde betreffen ruimtelijke ontwikkeling die meerwaarde hebben voor het bereiken van ambities in de provinciale 

omgevingsvisie. Het betreft bijzondere activiteiten, waarvoor het aanpassen van de algemene regels zoals deze 

gelden voor de hele provincie niet aan de orde is. Dit terwijl de meerwaarde van het project wel zodanig groot is, dat 

medewerking wenselijk wordt geacht. Gedeputeerde Staten kunnen om het betrokken project mogelijk te maken, 

toestemming geven om van regels in deze verordening af te wijken. Deze regels zijn vastgesteld om het algemeen 

belang van de provincie Noord-Holland en haar burgers te dienen, daarom zullen Gedeputeerde Staten af wegen of 

deze belangen niet onevenredig worden geschaad door het desbetreffende experiment.Gedeputeerde Staten kunnen 

nadere regels stellen bij het toepassen van de experimenteer- en meerwaardebepaling. Hierbij worden in ieder geval 

nadere regels gesteld ten aanzien van welke regels (en in welke mate) mag worden afgeweken, de wijze waarop het 

project wordt geëvalueerd en gedurende welke termijn van de regels mag worden afgeweken. Deze termijn kan enkele 

jaren zijn maar kan ook voor onbepaalde tijd zijn. Gedeputeerde Staten zullen hierbij een afweging moeten maken 

tussen het belang van het project en de effecten ervan op de omgeving. Verder is het project altijd ruimtelijk begrensd, 

omdat steeds een werkingsgebied wordt vastgesteld.

Gedeputeerde Staten zullen bij de toepassing van de experimenteer- enmeerwaarde bepaling beoordelen hoe gelet op 

de aard en omvang van het project ende daarbij betrokken belangen het beste vorm kan worden gegeven 

aanparticipatie. Hiervoor is een motiveringsplicht opgenomen in lid 4. Dit betekent overigens niet dat participatie wordt 

gezien als een primaire verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. Hier ligt, ook in de Omgevingswet,een 

belangrijke verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemer. Omdat toepassing van deze experimenteer- en 

meerwaardebepaling leidt tot een afwijking van door Provinciale Staten vastgestelde regels, is betrokkenheid van 

Provinciale Staten van belang. Gedeputeerde Staten zullen hieraan per situatie vorm geven,afhankelijk van de impact 

van het project. Gedeputeerde Staten zullen in ieder geval jaarlijks rapporteren over de lopende projecten.
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