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1 Algemene reactie 

1.1  Algemeen 
De Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 (OV NH2020) en de Omgevingsverordening Noord – 
Holland 2022 (OV NH2022) bevatten zogeheten werkingsgebieden.1 Werkingsgebieden geven 
duidelijkheid waar welke activiteiten al dan niet (geconditioneerd) zijn toegestaan. Met het in werking 
treden van de OV NH2020 is intensief naar meerdere werkingsgebieden gekeken alvorens deze zijn 
vastgesteld. De uitgangspunten van de werkingsgebieden staan niet ter discussie en daarmee de 
werkingsgebieden zelf ook niet. Door specifieke ontwikkelingen kan een werkingsgebied echter wel 
aan verandering onderhevig zijn.  

De bevoegdheid om deze werkingsgebieden actueel te houden en daarmee ook om ze te wijzigen 
hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gedelegeerd (artikel 13.7 OV NH2020 en artikel 
13.3 OV NH2022). Dit geldt ook voor de wijziging van de bijlagen behorende bij de OV NH (artikel 13.8 
OV NH2020 en artikel 13.4 OV NH2022). Daar waar sprake is van een “klein en ingrijpende” of “groots 
en meeslepende” wijziging, of een wijziging die voortkomt uit moties en toezeggingen, wordt overleg 
met Provinciale Staten (lees: de betreffende Statencommissie) gepleegd voordat het definitieve besluit 
wordt genomen. 

De Provincie Noord-Holland wijzigt de begrenzing van de werkingsgebieden en de inhoud van de 
bijlagen door middel van een cyclisch, herkenbaar en voorspelbaar proces. De werkingsgebieden en de 
bijlagen worden elk half jaar gewijzigd, voor zover nodig, gericht op in werking treden op 1 juli en 1 
januari.  

In de tweede ronde van 2022 gaat het om de volgende soorten wijzigingen van de werkingsgebieden:  

• technische wijzigingen op onlogische grenzen;  
• situaties waar de uitgangspunten voor het begrenzen niet juist zijn toegepast;  
• wijzigingen die zijn verzocht via overleg met provinciale partners;  
• wijzigingen die zijn verzocht via zienswijzen op de OV NH2022 en de ronde wijziging 

werkingsgebieden van 2021. 

Het gaat om wijzigingen in de werkingsgebieden Bijzonder Provinciaal Landschap, (MRA) Landelijk 
Gebied, Cultureel erfgoed - provinciale monumenten, Industrieterrein van regionaal belang, 
Industrieterrein met provinciale geluidproductieplafonds en Industrieterrein van provinciaal belang. 

Naast wijzigingen in de werkingsgebieden bevat deze ronde ook wijzigingen in de inhoud van de 
bijlagen van de OV NH. Het gaat om wijzigingen in de Omgevingsregeling NH2020 (OV NH2020), 
Regels Gedeputeerde Staten (bijlage 11 OV NH2022), Gegevens en bescheiden (bijlage 10 OV NH2022) 
en Kernkwaliteiten erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (UNESCO) (bijlage 7 OV NH2020 
en bijlage 8a OV NH2022). 

Hoofdstuk 2 van deze Nota van beantwoording bevat een overzicht van de wijzigingen. 

 

1.2  Proces 
Het ontwerp wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH ronde 2022-II is op 22 augustus 2022 ter 
inzage gelegd. Deze terinzagelegging bestond voor de werkingsgebieden uit de lijst voorgestelde 
wijzigingen en de daarbij behorende onderbouwing voor het wel of niet honoreren van deze 
wijzigingen en een viewer van de voorgestelde wijzigingen. Voor de bijlagen bestond de 
terinzagelegging uit een tabel met daarin de voorgestelde wijzigingen. Zienswijzen konden tot en met 
3 oktober 2022 ingediend worden. Hiermee zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun 
visie te geven op de voorgestelde wijziging(en) voordat wij hier een definitief besluit op nemen.  

Er zijn 6 zienswijzen ingediend die in totaal 14 zienswijze-onderdelen bevatten. Een overzicht van de 
zienswijzen is opgenomen in hoofdstuk 3. In verband met privacy zijn alleen de namen van 

 
1 Denk aan Natuurnetwerk Nederland (NNN), Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), Landelijk gebied (LG), 
Industrieterreinen van regionaal belang en industrieterreinen van provinciaal belang, 
glastuinbouwconcentratiegebied, UNESCO werelderfgoed, etc. 



Nota van beantwoording Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2022-II        
1855408/1917845 

 
4 

organisaties weergegeven en niet de namen van individuele indieners. Elke zienswijze is per onderdeel 
beantwoord in de tabel die te vinden is in hoofdstuk 4. 

In deze ronde zijn voorgestelde wijzigingen opgenomen die vallen binnen de categorie “klein en 
ingrijpend” en/of “groots en meeslepend”, of die voortkomen uit moties en toezeggingen. Provinciale 
Staten zijn via de betreffende Statencommissie over deze wijzigingen geconsulteerd voorafgaand aan 
het definitieve besluit.  

2 Overzicht wijzigingen 

2.1 Overzicht belangrijkste wijzigingen tussen ontwerp en 
vaststelling 
Er zijn naar aanleiding van de zienswijzen geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. 
Wel zijn ambtelijk een aantal kleine correcties doorgevoerd ten aanzien van het ontwerp, die in 
paragraaf 2.2 nader worden toegelicht.  

Het grootste deel van de zienswijzen heeft geen betrekking op de ter inzage gelegde wijzigingen. Wel 
zijn er zienswijzen ingediend die een verzoek inhouden tot wijziging van werkingsgebieden die niet ter 
inzage hebben gelegen. Deze verzoeken worden nu niet meegenomen, omdat deze niet ter inzage 
hebben gelegen. Dat vinden wij gelet op de belangen van derden ongewenst. Nieuwe 
wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde formulier dat beschikbaar is 
op de webpagina van de Omgevingsverordening. Dan kunnen de verzoeken worden meegenomen in 
een van de volgende wijzigingsronden. Deze zienswijzen zijn dan ook op deze manier beantwoord.  

 

2.2  Overzicht wijzigingen per categorie 
In onderstaande tabellen wordt per categorie een overzicht van de wijzigingen gegeven.  

Leeswijzer tabellen: 

• Het nummer van het verzoek waarmee de locatie in de viewer ook terug te vinden is; 
• De locatie en het werkingsgebied waar het om gaat; 
• Het verzoek (ontgrenzen, begrenzen of beiden) en de toelichting bij het verzoek; 
• Het besluit om het wijzigingsverzoek te honoreren of te weigeren samen met de onderbouwing 

voor dit besluit; 

De wijzigingen opgenomen in onderstaande tabellen worden in de viewers van de OV NH2020 en de 
OV NH2022 doorgevoerd.2  

De volgende viewer biedt een totaaloverzicht van de gewijzigde begrenzingen per werkingsgebied: 

https://noord-holland.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.9927.WBPOV2ER2022-VG01 

De volgende viewer geeft inzicht in hoe de begrenzing van de werkingsgebieden was voor dit besluit 

en hoe de begrenzing wordt naar aanleiding van dit besluit: 

https://geoapps.noord-
holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=4d637b21af0849ab9308ea437ae71aef 

 

 
2 De OV NH2022 treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2023, tegelijk met de Omgevingswet. De OV NH2020 
is de nu geldende versie van de Omgevingsverordening. 
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Categorie D: 

Wij besluiten de volgende ter inzage gelegde wijzigingen in de bijlagen door te voeren in de OV NH2020 en de 
OV NH2022: 

Verzoek A: 
 

Wijziging bij OV NH2020 + OV NH2022 
Bijlage • Omgevingsregeling NH2020 

• Bijlage 11 - Regels Gedeputeerde Staten (OV NH2022) 
Huidige tekst Artikel 2.12 Woningbouw (Omgevingsregeling) en Artikel 5.2 Woningbouw (bijlage 11 OV NH2022) 

1. De afspraken als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, en artikel 6.10, eerste lid, van de 
verordening over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van 
woningbouwlocaties, bestaan uit regionale afspraken en woonakkoorden. 

2. Regionale afspraken: 
a. betreffen in ieder geval de te ontwikkelen, transformeren en herstructureren 

woningbouwlocaties in kwantiteit, kwaliteit en tijdsfasering per gemeente; 
b. zijn gebaseerd op de door de provincie vastgestelde bevolkingsprognose; 
c. zijn onderwerp van monitoring; 
d. kunnen worden bijgesteld wanneer daar aanleiding voor is; en 
e. worden overeengekomen door de colleges van burgemeester en wethouders van 

de gemeenten in de regio. 
3. Woonakkoorden: 

a. bevatten de uitgangspunten van het regionaal woonbeleid; 
b. zijn in overeenstemming met het provinciale woonbeleid; 
c. bevatten een overzicht en een kaart van de woningbouwplannen in landelijk gebied; 
d. bevatten een afspraak vanaf welke omvang binnenstedelijke 

woningbouwontwikkelingen in de betreffende Woonakkoord-regio regionaal 
afgestemd dienen te worden; 

e. gelden voor minimaal 5 jaar met de mogelijkheid om tussentijds bij te stellen; en 
f. worden overeengekomen door de colleges van burgemeester en wethouders van 

de gemeenten in de regio en door Gedeputeerde Staten. 
Wijzigingsverzoek Onder lid 3 sub c verwijderen. Het gaat om de zin “[woonakkoorden] bevatten een overzicht 

en een kaart van de woningbouwplannen in landelijk gebied”. 
Besluit Honoreren. Het blijkt dat de regel niet aansluit bij de praktijk en 

ongewenste effecten kan hebben op de versnelling van de woningbouw. Schrappen draagt bij 
aan versnelling van woningbouw en stroomlijnen van procedures en past als zodanig in het 
Masterplan Wonen. 

 

Verzoek B: 
 

Wijziging bij OV NH2020 + OV NH2022 

Bijlage Bijlage 7 – Kernkwaliteiten erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (UNESCO) in OV 
NH2020 en bijlage 8a - Kernkwaliteiten erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde 
(UNESCO) in OV NH2022 

Huidige tekst “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)” 

Wijzigingsverzoek Gemeente Haarlemmerliede vervangen door gemeente Haarlemmermeer. 

Besluit Honoreren. Het gaat om een feitelijke wijziging. De gemeente Haarlemmerliede is samengegaan 
met de gemeente Haarlemmermeer. 
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Verzoek C: 
 

Wijziging bij OV NH2020 + OV NH2022 

Bijlage • Omgevingsregeling NH2020 
• Bijlage 11 – Regels Gedeputeerde Staten (OV NH2022) 

Huidige tekst - 

Voorstel nieuwe 
tekst 

Kaart bestuurlijke regio indeling 

 
Besluit Honoreren. Er is geen beleidsmatige reden voor het ontbreken van deze kaart in de 

omgevingsregelingen. 
 
 
 

Categorie E: 

Wij besluiten de volgende ter inzage gelegde wijzigingen in de bijlagen in gewijzigde vorm door te voeren in de 
OV NH2022. Het betreft: 

 

Verzoek D: 
 

Wijziging bij OV NH2022 

Bijlage Bijlage 10 – Gegevens en bescheiden 

Huidige tekst Zie bijlage 10 

Voorstel 
nieuwe tekst 

A. Aanvullende algemene gegevens en bescheiden voor een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening 
De gegevens en bescheiden die in aanvulling op de afdelingen 7.1 en 7.2 en paragraaf 7.5.2 van de 
Omgevingsregeling en artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht dienen te worden verstrekt 
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   voor een aanvraag om een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 
4.1 van de verordening zijn: 
a. de gewenste startdatum van de activiteit; en 
b. de verwachte duur van de activiteit. 

 
B. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden voor een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening 
B1 Activiteit in Stiltegebied 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in afdeling 4.3 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a. het oogmerk en noodzaak van de activiteit; 
b. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
c. de mate van geluidshinder van de activiteit; 
d. de tijdsduur en periode waarbinnen de activiteit zich afspeelt; 
f. een rapport verstoring en maatregelen, waarin wordt ingegaan op de aard en mate van de 
verstoring, de onderzochte alternatieve locatie of bron, de onderzochte geluidbeperkende 
maatregelen en de te treffen geluidbeperkende maatregelen; en 
g. een akoestisch onderzoek. 

 
B2: Hebben of oprichten van een boorput in grondwaterbeschermingsgebied 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.45 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
b. een motivatie van het groot openbaar belang; 
c. een alternatievenstudie; 
d. een rapportage omtrent het bodemrisico. 

 
B3: Uitvoeren van grond- of funderingswerk op diepte van >3 meter onder maaiveld in 
grondwaterbeschermingsgebied 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.46 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
b. een motivatie van het groot openbaar belang; 
c. een alternatievenstudie; 
d. een rapportage omtrent het bodemrisico. 

 
B4: Leggen van buisleiding voor transport van gassen of vloeistoffen in 
grondwaterbeschermingsgebied 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.47 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
b. een motivatie van het groot openbaar belang; 
c. een alternatievenstudie; 
d. een rapportage omtrent het bodemrisico. 

 
B5: Lozen van afstromend water op of in de bodem in grondwaterbeschermingsgebied 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.48 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
b. een motivatie van het groot openbaar belang; 
c. een alternatievenstudie; 
d. een rapportage omtrent het bodemrisico. 

 
B6: Aanleggen uitstrooiveld of (dieren)begraafplaats 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.49 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
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 b. een motivatie van het groot openbaar belang. 
 

B7: Toepassen van verontreinigde grond en baggerspecie 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.51 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of situatieschets; 
b. een motivatie van het groot openbaar belang; 
c. een alternatievenstudie; 
d. een rapportage omtrent het bodemrisico. 

 
B8: Verrichten van milieubelastende activiteiten op gesloten stortplaats 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.62 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
(gereserveerd) 

 
B9: Verrichten van milieubelastende activiteiten in beschermingszone stortplaatsen Wet 
milieubeheer 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.63 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
(gereserveerd) 

 
B10: In stand houden, bruikbaarheid en bescherming vaarwegen 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.77 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. een situatietekening met daarop weergegeven de locatie van de activiteit in 
perceelhoogte of hectometrering op schaal 1:500 of 1:1000; 

b. een bouwtekening van de activiteit met informatie over de constructie van het bouwwerk; 
c. een boortekening met doorsnede en dwarsprofiel; 
d. een foto of ander beeldmateriaal van de locatie van de activiteit. 

 
B11: Activiteit langs een provinciale weg 
Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 4.89 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. een situatietekening met daarop weergegeven de locatie van de activiteit in 
perceelhoogte of hectometrering op schaal 1:500 of 1:1000; 

b. een foto of ander beeldmateriaal van de locatie van de activiteit. 
 

C. Algemene gegevens voor het doen van een melding of het voldoen aan een informatieplicht 
als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening 
De gegevens en bescheiden die in aanvulling op artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht 
dienen worden verstrekt voor het doen van een melding of het voldoen aan een informatieplicht 
als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening zijn: 
a. de aanduiding van de activiteit; 
b. de geplande startdatum van de activiteit; 
c. de verwachte duur van de activiteit; 
d. het telefoonnummer van degene die de activiteit verricht; 
e. de plaatsnaam, het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de 
activiteit wordt verricht; 
f. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
g. als de activiteit waarvoor de gegevens worden verstrekt, wordt verricht door of namens een 
rechtspersoon of natuurlijke persoon in het kader van het voeren van een onderneming of het 
uitoefenen van een zelfstandig beroep: het e-mailadres van degene die de gegevens verstrekt 
respectievelijk de gemachtigde; 
h. als de gegevens worden verstrekt door een gemachtigde: naam, adres, telefoonnummer en 
woonplaats van de gemachtigde; 
i. als de aanvraag wordt gedaan door een gemachtigde: de ondertekende machtiging; en 
j. de dagtekening. 
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 D. Aanvullende specifieke gegevens voor het doen van een melding of het voldoen aan een 
informatieplicht als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening 

 
D1: Vellen houtopstand 
Voor zover het gaat om een het doen van een melding als bedoeld in artikel 4.14 van deze verordening 
worden de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a. informatie over de oppervlakte van het te kappen houtopstand in m2 en/of aantal te kappen bomen; 
b. een specificatie van boomsoorten en struiksoorten en de leeftijd hiervan; en 
c. een overzichtskaart van minimaal schaal 1: 25000 en een detailkaart van een schaal tussen 1:1000 
en 1:5000, met daarop duidelijk aangegeven de locatie van de betreffende houtopstand. 

 
D2: Lozen vanaf bouwwerken, wegen en parkeerplaatsen zonder risico verontreiniging grondwater Voor 
zover het gaat om het doen van een melding als bedoeld in artikel 4.48 van deze verordening worden de 
volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a. op welke wijze aan de bodem beschermende voorschriften wordt voldaan. 

 
D3: Ongewoon voorval in of bij het werkingsgebied stortplaatsen Wet milieubeheer 
Voor zover het gaat om het geven van informatie als bedoeld in artikel 4.66 van deze verordening worden 
de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
(gereserveerd) 

 
D4: Ongewoon voorval vaarweg 
Voor zover het gaat om het geven van informatie als bedoeld in artikel 4.83 van deze verordening worden 
de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
(gereserveerd) 
 
D5: Plaatsen gedenkteken langs provinciale weg 
Voor zover het gaat om het doen van een melding als bedoeld in artikel 4.92 van deze verordening worden 
de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. de plaats van de activiteit door middel van een plattegrondtekening of luchtfoto; 
b. een foto of ander beeldmateriaal van de locatie van de activiteit. 

 
D6: Ongewoon voorval provinciale weg 
Voor zover het gaat om het geven van informatie als bedoeld in artikel 4.95 van deze verordening worden 
de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
(gereserveerd) 

 
D7: aanleggen en gebruiken van open bodemenergiesystemen 
Voor zover het gaat om het geven van informatie als bedoeld in artikel 4.114 van deze verordening worden 
de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. een plattegrond waarop duidelijk te zien is waar de putten van het systeem zich bevinden, schaal 
1:500; 

b. een kaart die de locatie van het terrein ten opzichte van de omgeving weergeeft, schaal 
1:25000. 

 
D8: Sanering historische voorvallen van verontreiniging 
Voor zover het gaat om het geven van informatie als bedoeld in artikel 4.116 van deze verordening worden 
de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt: 
(gereserveerd) 

Besluit Honoreren. Dit is een nadere invulling van de indieningsvereisten voor vergunningaanvragen en meldingen. 

 

Toelichting: De verwijzingen naar artikelen zijn gecorrigeerd. Daarnaast zijn naar aanleiding van 
opmerkingen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kleine tekstuele correcties gemaakt in 
paragraaf D1 (Vellen houtopstand). 






















