
Besluit van Provinciale Staten van 
Noord-Holland van 18 november 2013, 
tot wijziging (tranche 8) van de 
Provinciale Milieuverordening

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 17 september 2013 met 
kenmerk 163829/240149

Gelet op artikel 1.2 van de Wet milieubeheer;

Besluiten:

Artikel I
De Provinciale Milieuverordening Noord-Holland 
wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 4.1.1 komt te luiden:

Artikel 4.1.1 (begripsbepaling)
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a  toestel en motorvoertuig: hetgeen daaronder 

wordt verstaan in artikel 1 van de Wet geluid-
hinder; 

b  openbare weg: weg als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel b, van de Wegenver keers-
wet 1994, met uitzondering van die wegen die 
alleen openstaan voor voetgangers of fietsers;

c  gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel c, van de Woningwet;

d  gehandicaptenvoertuig: een gehandicapten-
voertuig als bedoeld in artikel 1.1 van de 
Regeling voertuigen; 

e  schip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel b, van de Scheepvaartverkeers wet;

f  waterscooter: waterscooter als bedoeld in 
artikel 1.01, onder A, onder 18°, van het 
Binnenvaartpolitiereglement;

g  luchtvaartuig: luchtvaartuig als bedoeld in 
artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens.

B
Artikel 4.1.2 wordt als volgt gewijzigd:
1  De onderdelen 26 en 28 vervallen 

2  Onderdeel 9 komt te luiden: Wieringermeer-
Noord;

C
Onder vernummering van artikel 4.1.4 tot 4.1.3 
vervalt artikel 4.1.3.

D
Artikel 4.2.1 komt te luiden:

Artikel 4.2.1 (richtwaarde geluidniveau 
geluidsbronnen binnen stiltegebied)
1  Als richtwaarde voor het maximaal toelaat-

bare geluidsniveau vanwege een geluidsbron 
die binnen een stiltegebied is gesitueerd en 
geen onderdeel uitmaakt van een inrichting, 
geldt een geluidsniveau van  35 dB(A) LAeq, 
24h op 50 meter van de geluidsbron.

2  Als richtwaarde voor het maximaal toelaat-
bare geluidsniveau vanwege een inrichting 
binnen een stiltegebied geldt een geluids-
niveau van 35 dB(A) LAeq,24h op een afstand 
van 50 meter vanaf de grens van de inrich-
ting.

E
Artikel 4.2.2 komt te luiden:

Artikel 4.2.2 (besluitvorming bevoegd gezag)
Met de richtwaarde, genoemd in artikel 4.2.1 
houdt het bevoegd gezag rekening:
a  bij gebruik van de bevoegdheden in het kader 

van de Wet ruimtelijke ordening;
b  bij gebruik van de bevoegdheden in een 

gemeentelijke verordening als bedoeld in 
artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet;

c  bij gebruik van de bevoegdheden tot het 
treffen van verkeersmaatregelen op basis van 
de Wegenverkeerswet 1994;

d  bij gebruik van de bevoegdheden, krachtens 
artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met betrekking tot de activi-
teiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel e, en 2.1, eerste lid, onderdeel i, 
van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht; en
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e  bij het gebruik van de bevoegdheden tot het 
opleggen van maatwerkvoorschriften als 
bedoeld in artikel 8.42 van de wet.

F
Artikel 4.2.3 komt te luiden:

Artikel 4.2.3 (afwijken van de richtwaarde)
1  Het bevoegd gezag kan bij het gebruik van 

een bevoegdheid als bedoeld in artikel 4.2.2 
voor zover sprake is van zwaarwegende maat-
schappelijke belangen afwijken van de in 
artikel 4.2.1 genoemde richtwaarden.

2  Onder een zwaarwegend maatschappelijk 
belang als bedoeld in het eerste lid wordt in 
ieder geval verstaan een aangelegenheid van 
nationale veiligheid of nationale en regionale 
infrastructuur, waarbij uit onderzoek is 
gebleken dat er geen alternatieve locaties of 
tracés voorhanden zijn en waarvoor geldt dat, 
bij onontkoombaarheid van de afwijking van 
de richtwaarde, deze zo minimaal mogelijk 
is.

G
Artikel 4.3.1 komt te luiden:

Artikel 4.3.1 (verboden activiteiten in 
stiltegebieden)
1  In een stiltegebied is het verboden om een 

toestel te gebruiken, indien daardoor de 
ervaring van de natuurlijke geluiden kan 
worden verstoord. 

2  Een toestel als bedoeld in het eerste lid is in 
elk geval:

 a  een airgun en andere knalapparatuur;
 b  een motorisch aangedreven werktuig met 

bijbehorende transportmiddelen, te 
gebruiken bij seismologisch onderzoek, 
opsporingsonderzoek naar of ontginning 
van bodemstoffen;

 c  een omroepinstallatie, sirene, hoorn en 
ander vergelijkbaar toestel, bestemd voor 
het versterken of voortbrengen van 
geluid;

 d  een modelvliegtuig, modelboot en model-
auto, indien aangedreven door een ver-
brandingsmotor;

 e  een vuurwapen; of
 f  een gemotoriseerd luchtvaartuig.
3  In een stiltegebied is het verboden:
 a  een muziekinstrument of een ander ver-

gelijkbaar geluidsapparaat, al dan niet 
gekoppeld aan een geluidsversterker, te 
gebruiken, waarvan het hoogste geluids-
niveau op een afstand van 50 meter meer 
dan 35 dB(A) LAeq,1h bedraagt;

 b  met een motorrijtuig te rijden buiten de 
openbare weg of andere voor bestem-
mings verkeer openstaande wegen of 
terreinen;

 c  een toertocht voor motorrijtuigen te 
houden of daaraan deel te nemen;

 d  met een waterscooter te varen;
 e  met een schip te varen met een hogere 

snelheid dan 9 kilometer per uur, indien 
het wordt voortbewogen door een ver-
brandings- of explosiemotor, met uit-
zondering van het stiltegebied Wadden-
zee waarvoor een maximale snelheid van 
20 kilometer per uur geldt;

 f  vuurwerk te gebruiken.

H
Artikel 4.3.2 komt te luiden:

Artikel 4.3.2 (vrijstellingen)
1  De verboden, gesteld in artikel 4.3.1, gelden 

niet voor een activiteit die rechtstreeks ver-
band houdt met:

 a  de uitoefening van normale werkzaam-
heden in het kader van land-, tuin- of 
bosbouw of beroepsmatige visserij;

 b  de openbare drinkwater- of energievoor-
ziening;

 c  de aanleg, het onderhoud of de exploitatie 
van infrastructurele of telecommuni catie-
werken;

 d  de bouw of het onderhoud van gebouwen;
 e  de bescherming, het onderhoud of het 

beheer van een gebied, inclusief dijkwerk-
zaamheden;

 f  de openbare veiligheid of de afwending 
van dreigend gevaar;

 g  de uitoefening van een functie met 
opsporingsbevoegdheid; of

 h  de opsporing van een mens of dier in 
levensbedreigende omstandigheden en/of 
ten behoeve van het verlenen van spoed-
eisende medische hulp.

2  De verboden, gesteld in artikel 4.3.1, gelden 
niet voor:

 a  het gebruik van een toestel dat wordt 
gebruikt in of bij een woonhuis en 
waarbij het hoogste geluidsniveau op een 
afstand van 50 meter van dat woonhuis of 
toestel niet meer dan 35 dB(A) LAeq,1h 
bedraagt;

 b  het gebruik van een vuurwapen, indien 
dat wordt gebruikt:

  1°  door een persoon met opsporings-
bevoegdheid in de uitoefening van 
zijn functie;

  2°  in geval van nood;
  3°  bij of krachtens de Flora- en faunawet, 

met inachtneming van de toepasse-
lijke voorschriften;

 c  het gebruik van een gehandicapten-
voertuig voor het vervoer van een minder 
valide;

 d  een toertocht met elektrisch aangedreven 
motorrijtuigen;
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 e  het varen met een elektrisch aangedreven 
vaartuig;

 f  het gebruik van vuurwerk indien dat:
  1°  noodzakelijk is ter oproeping van 

personen of ter afwending van 
dreigend gevaar;

  2°  plaatsvindt ter gelegenheid van de 
jaarwisseling gedurende een bij het 
Vuurwerkbesluit aangewezen periode;

 g  beheer en schadebestrijding met knal-
apparatuur waarbij het aantal knallen 
maximaal 3 per uur is. Indien binnen 300 
meter nog een knalapparaat in gebruik is, 
geldt voor deze apparaten gezamenlijk het 
maximum van 3 knallen per uur; of

 h  het parkeren van een motorvoertuig.
3  De richtwaarde  voor geluidbronnen als 

bedoeld in artikel 4.2.1., eerste lid geldt niet 
voor bestaande wegen door stiltegebieden.

4  De richtwaarden als bedoeld in artikel 4.2.1 
gelden niet voor de activiteiten waarvoor een 
vrijstelling geldt in het eerste en tweede lid 
van dit artikel.

I
artikel 4.3.3 komt te luiden:

Artikel 4.3.3 (ontheffing)
1  Gedeputeerde staten kunnen ontheffing 

verlenen van de verboden, gesteld in artikel 
4.3.1, indien het belang van de heersende 
natuurlijke rust in dat gebied zich daartegen 
niet verzet.

2  Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing 
van de in artikel 4.3.1 vervatte verboden 
intrekken, indien het belang van de 
heersende natuurlijke rust in dat gebied dat 
vereist.

3  Een ontheffingsaanvraag wordt in ieder geval 
getoetst aan de volgende criteria:

 a  nut en noodzaak;
 b  plaats van de activiteit en mate van ver-

storing; en
 c  tijdsduur en periode waarbinnen de 

activi teit zich afspeelt.
4  In een stiltegebied kan slechts ontheffing 

worden verleend voor in totaal 12 activiteiten 
per kalenderjaar, elk met een maximale 
tijdsduur van 24 uur.

5  Een afschrift van een verleende ontheffing 
wordt toegezonden aan de gemeente waar-
binnen de activiteit wordt verricht.

J
De artikelen 4.4.1 tot en met  4.4.5 en artikelen 
4.5.1 tot en met  4.5.3 vervallen.

K
Artikel 5.2.2, eerste lid, onderdeel d, komt te 
luiden:
d  werken tot stand te brengen of handelingen 

te verrichten waardoor direct of indirect 

warmte of koude aan de bodem wordt ont-
trokken of toegevoegd.

L
Artikel 5.3.5 wordt als volgt gewijzigd:
1  Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
 c  tijdelijke bronbemaling ten behoeve van 

de uitvoering van werken, mits het BRL 
SIKB 2100 en protocol 2101 in acht wordt 
genomen.

2  Onder vervanging van de punt aan het slot 
van het eerste lid, onderdeel c door een punt-
komma, wordt een onderdeel toegevoegd, 
luidende:

 d  brandputten voor de levering van blus-
water in het geval van een calamiteit 
zoals berm-, bos en heidebranden.

3  In het derde lid wordt ‘artikel 5.5.3’ vervangen 
door: artikel 5.4.3.

M
Artikel 5.3.10 komt te luiden:

Artikel 5.3.10 (energietoevoeging en -onttrek-
king)
1  Het is verboden in een grondwaterbescher-

mingsgebied werken tot stand te brengen of 
handelingen te verrichten waardoor direct of 
indirect warmte en/of koude aan de bodem 
wordt onttrokken of toegevoegd.

2  Onder een handeling als bedoeld in het eerste 
lid wordt in ieder geval begrepen het oprich-
ten en in exploitatie nemen of hebben van 
alle soorten bodemenergiesystemen.

N
Artikel 5.4.3, tweede lid, komt te luiden:
De melding wordt gedaan uiterlijk vier weken 
voordat tot handeling waarop de melding betrek-
king heeft wordt overgegaan.

O
In artikel 6.1, eerste lid, vervalt onderdeel 11.

P
Artikel 6.3 wordt als volgt gewijzigd:
1  Het tweede lid, onderdeel a, komt  te luiden:
 a  Betreden met voertuigen met hoge 

wiellasten (>40kN) en hoge 
bandspanningen (200kPA (2 bar)) die 
ondergrondverdichting veroorzaken;

2  In het tweede lid, onderdeel h, wordt ‘artikel 
6.5, sub c’ vervangen door: artikel 6.5, eerste 
lid, onderdeel c.

3  De leden 4 en 5 vervallen.

Q
Artikel 6.4 wordt als volgt gewijzigd:
1  Onderdeel a, komt te luiden:
 a  Aanpassingen aan bebouwing binnen een 

bouwvlak van een vastgesteld bestem-
mings plan;
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2  Onderdeel e komt te luiden:
 e  Installeren, reviseren, onderhoud van 

winmiddelen binnen het AM ten behoeve 
van de openbare drinkwatervoorziening 
en noodvoorzieningen;

R
Artikel 6.5, eerste lid, komt te luiden:
1  Voor handelingen, die bijdragen aan de 

instandhouding van het Aardkundig 
Monument, welke opgenomen zijn in een 
door gedeputeerde staten goedgekeurd 
‘Beheerplan’ voor het gebied waar het AM 
onderdeel van is, kan worden volstaan met 
het indienen van een melding bij 
Gedeputeerde Staten. Het betreft in elk geval 
de volgende handelingen:

 a  dynamisch duin- en kustbeheer;
 b  grondverzet;
 c  natuurbouwprojecten ten behoeve van de 

instandhouding van het aardkundig 
monument. 

Artikel II
De kaart Stiltegebieden en de digitale verbeelding 
daarvan, de kaart Waterwin- en grondwater-
beschermingsgebieden en de digitale verbeelding 
daarvan en de kaart Aardkundige Monumenten 
en de digitale verbeelding daarvan, behorende bij 
de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland, 
worden vervangen door de bij dit besluit horende 
kaarten Stiltegebieden, Grondwaterbescher-
mingsgebieden en Aardkundige Monumenten en 
de digitale verbeeldingen ervan.

Artikel III
Dit besluit  treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 18 november 2013.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

J.J.M. Vrijburg, griffier.
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Toelichting

Algemeen
De geluidkwaliteit binnen een aantal stilte-
gebieden is in de loop der tijd onvoldoende 
geworden. De regels voor de stiltegebieden bleken 
in veel gevallen niet toereikend om de beoogde 
kwaliteit te handhaven. Dat is reden geweest om 
het beleid voor de stiltegebieden alsook de daar-
voor bestaande regeling onder de loep te nemen 
en daar waar mogelijk wijzigingen aan te 
brengen. De wijzigingen zijn inhoudelijk, maar 
de volgorde van de artikelen is uit oogpunt van 
logica ook aangepast.

De herijking van het stiltebeleid is aanleiding 
geweest om ook andere onderdelen van de milieu -
verordening te actualiseren of te verbeteren. Zo 
zijn gewijzigde PWN-vergunningen in het 
Noordhollands Duinreservaat reden om de 
gebiedsgrenzen van de waterwingebieden daar-
aan aan te passen. Daarnaast is er een protocol 
die bij bronbemaling in acht moet worden 
genomen gewijzigd.
Het moment is ook aangegrepen om de regeling 
op onderdelen te verhelderen; dit betreft met 
name de onderdelen die gaan over energieont-
trekking en toevoeging aan het grondwater.

Ook is de herijking van het stiltebeleid aan-
gegrepen om het aardkundigemonumentenbeleid 
te actualiseren of te verbeteren. Dit heeft ertoe 
geleid dat  Aardkundig Monument Polder Mijzen 
is vervallen (maar nog wel als Aardkundige 
Waardevol gebied blijft aangemerkt).
Ook zijn de begrenzingen van de Aardkundig 
Monumenten geoptimaliseerd (d.w.z. aangepast 
aan de huidige stand der techniek, waardoor de 
nauwkeurigheid en daarmee afleesbaarheid van 
de grenzen is verbeterd) en zijn een paar artikelen 
gewijzigd, zoals met betrekking tot ondergrond-
verdichting en de procedure rond ontheffings-
verzoeken uit oogpunt van zwaarwegend maat-
schappelijk belang.

Artikel I

A
artikel 4.1.1
Het betreft hier een actualisering van de van 
toepassing zijnde begrippen met betrekking tot 
hoofdstuk 4 over het voorkomen of beperken van 
geluidhinder. Onder andere is aan de lijst het 
begrip luchtvaartuigen toegevoegd, gelet op 
artikel  4.3.1.

B
artikel 4.1.2
ad 1. Uit de inventarisatie van de huidige geluid-
situatie is naar voren gekomen dat in enkele 
gebieden sprake is van hinderlijk vlieg-, 
industrie- en verkeerslawaai dat het niveau van 

40dB(A) overstijgt. Het is niet aannemelijk dat 
hierin door maatregelen op korte of middellange 
termijn voldoende verbetering kan worden 
bereikt. Twee stiltegebieden zijn om deze reden 
ingetrokken. Het betreft de gebieden 26- 
Alkmaardermeer en 28-Polder Uitgeestermeer. 
Voor twee gebieden waar sprake is van industrie-
lawaai is gekozen voor een herbegrenzing van het 
stiltegebied, zodat de contouren van het stilte-
gebied beter in overeenstemming zijn met de 
werkelijke geluidsituatie. Het betreft de gebieden 
25 - Duingebied Castricum en 32 - Kennemer-
duinen.
ad 2. De naam Polder Waard-Nieuwland (nr. 9), 
komt niet overeen met de polder Waard-
Nieuwland die algemeen als zodanig bekend 
staat. In overleg met de gemeente is overeen-
gekomen om het gebied tot Wieringermeer-Noord 
te herbenoemen.

C
artikel 4.1.3
Het betreft hier een vernummering van een 
gehandhaafd artikel.

D
artikel 4.2.1
De richtwaarde waar het bevoegd gezag rekening 
mee moet houden voor geluidsbronnen en 
inrichtingen in stiltegebieden is vastgelegd in 
artikel 4.2.1. Ten aanzien van de gehanteerde 
normstelling zijn enkele wijzigingen door-
gevoerd. Die worden hieronder uiteengezet.

Richtwaarde: In de PMV 7e tranche was sprake van 
twee normen: een grenswaarde en een richt-
waarde, die 5 dB lager lag. Zowel een grens-
waarde als een richtwaarde staat voor een 
milieu kwaliteitsniveau dat tenminste moet zijn 
bereikt of in stand moet worden gehouden. 
Grenswaarden moeten altijd in acht worden 
genomen behoudens in geval van overmacht; er 
is dus geen afwijking mogelijk. Met richt-
waarden moeten de betrokken overheidsorganen 
rekening houden, afwijking is alleen mogelijk 
wanneer daarbij gewichtige redenen worden 
aangegeven. In het kader van de vereenvoudiging 
van de regelgeving is nu gekozen voor één norm. 
Daarbij wordt het hanteren van een richtwaarde 
het meest passend geacht voor stiltegebieden. Dit 
is een norm waar niet licht van kan worden 
afgeweken, maar die ruimte laat voor zwaar-
wegende andere belangen. In artikel 4.2.3 zijn de 
voorwaarden voor afwijken van de richtwaarde 
uitgewerkt.

Afstand tot een bron: De formulering van grens- en 
richtwaarden in de vorige versie van de PMV was 
vanuit het oogpunt van vergunningverlening en 
handhaving praktisch moeilijk uitvoerbaar door-
dat de normen niet duidelijk waren gerelateerd 
aan een geluidsbron en er geen afstands-
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bepalingen voor het vereiste geluidniveau ten 
opzichte van de bron van geluid was opgenomen. 
Dit is nu gecorrigeerd. Er wordt daarbij een 
onderscheid gemaakt tussen ‘geluidsbronnen’ die 
geen onderdeel uitmaken van een inrichting, en 
‘inrichtingen’. Onder geluidsbronnen wordt 
mede verstaan planologische gebruiks- of 
bebouwde functies die geluid produceren en 
waarover door een bevoegd gezag een besluit 
moet worden genomen. Dit ter onderscheiding 
van de geluidbronnen opgenomen in de lijst met 
verboden activiteiten (titel 4.3). 

Geluidmaat: Er is gekozen voor een andere geluid-
maat voor de normstelling. Hiervoor was de 
normstelling gebaseerd op de zogenaamde L95-
waarden, een maat voor het heersende achter-
grondniveau in een gebied. In de praktijk van 
vergunningverlening en handhaving is deze 
maat lastig om mee te werken, omdat L95-
waarden uitsluitend gemeten en niet berekend 
kunnen worden. Daarom wordt nu uitgegaan van 
24-uursgemiddelde Laeq-waarden, die het 
gemiddelde geluidniveau over een dag in een 
gebied weergeven. Deze waarden kunnen model-
matig berekend worden en komen overeen met de 
waarden die ook in het kader van de regels voor 
geluidhinder door wegverkeer en bij vergunning-
verlening voor inrichtingen gehanteerd worden.
Als beoordelingsgrootheid geldt het 24-uurs 
gemiddelde geluidsniveau LAeq,24h op een 
hoogte van 1,5 meter boven het maaiveld. Deze 
hoogte is gekozen vanwege het feit dat de rust-
zoekende recreant een belangrijke doelgroep is. 
Een strengere beoordeling of toetsing voor de 
avond- en of nachtperiode ten opzichte van de 
dagperiode is niet aan de orde. Bij veel andere 
situaties zijn de normen voor de avond en nacht 
wel strenger, omdat in die perioden sneller 
hinder en slaapverstoring optreedt. Voor bijvoor-
beeld een wandelaar of fietser in het stiltegebied 
is die verhoogde gevoeligheid echter niet waar-
schijnlijk, zodat strengere toetsing niet zinvol is. 

Hoogte van de norm: Bij het kiezen van een andere  
geluidmaat moet ook de hoogte van de norm 
worden heroverwogen. Algemeen uitgangspunt 
is dat het toelaatbare of gewenste geluidsniveau 
van niet-gebiedseigen geluiden in een stilte-
gebied 40 dB(A) is. Een geluidsniveau van 40 
dB(A) of lager wordt over het algemeen als stil 
ervaren. Het beleid is er op gericht om de geluids-
belasting ten gevolge van menselijke activiteiten 
in de stiltegebieden onder de waarde van 40 dB(A) 
LAEq,24h te houden. Bij de bepaling van deze 
geluidsbelasting blijven buiten beschouwing de 
geluiden die het gevolg zijn van in het gebieden 
passende activiteiten, zoals landbouwactivi-
teiten, ook indien zij door mensen worden ver-
oorzaakt. De nagestreefde geluidkwaliteit van 
LAeq,24h = 40 dB(A) voor stiltegebieden betreft 
het totale geluidsniveau van alle niet-

gebiedseigen geluidsbronnen. Omdat in de 
meeste gevallen sprake is van cumulatie van het 
geluid van meerdere bronnen, hanteren wij per 
geluidsbron een richtwaarde van 35 dB(A) op een 
afstand van 50 meter van de geluidsbron.

Externe werking: De Wet Milieubeheer staat niet toe 
dat de normen voor milieubeschermings-
gebieden, waartoe de stiltegebieden behoren, ook 
gelden voor geluidsbronnen buiten het stilte-
gebied. De stiltegebieden kennen hierdoor geen 
externe werking.

Wegen binnen stiltegebieden: Een weg is ook een 
geluidbron. De richtwaarde voor geluidbronnen 
geldt niet voor bestaande wegen in stilte-
gebieden. Ook een lokale weg geeft meer dan 35 
dB(A) geluidbelasting. Dit zou betekenen dat 
alleen stiltegebieden kunnen worden aan-
gewezen waar in het geheel geen wegen door-
heen lopen. Verbreden of uitbreiden van 
bestaande wegen valt niet onder de uitzondering 
en kan alleen worden toegestaan na afweging 
conform artikel 4.2.3. De begrenzing van de 
stiltegebieden is zodanig gekozen dat provinciale 
wegen buiten de grenzen liggen, waardoor de 
bepalingen voor stiltegebieden hierop niet van 
toepassing zijn. 

Windturbines: Windturbines zijn inrichtingen 
waarvoor onder andere in het Activiteitenbesluit 
een geluidnormering is opgenomen. Artikel 
3.14.a biedt de mogelijkheid om bij bijzondere 
lokale omstandigheden andere normen in te 
stellen. De wetgever ziet aangewezen stilte-
gebieden als een dergelijke bijzondere lokale 
omstandigheid. Voor de normering voor geluid 
afkomstig van windturbines wordt een jaar-
gemiddelde Lden-waarde gehanteerd. Deze kan 
worden omgerekend naar een 24-uurs-
gemiddelde waarde.

E
artikel 4.2.2
Bij welke besluiten het bevoegd gezag rekening 
moet houden met de richtwaarde van artikel 
4.2.1, is uitgewerkt in artikel 4.2.2. Voor inrich-
tingen gelden tegenwoordig algemene regels op 
grond van het Activiteitenbesluit. Dit betekent 
dat er in veel gevallen geen omgevingsver gun-
ning milieu meer wordt verleend. In het 
Activiteitenbesluit is in artikel 2.1 lid 1 juncto lid 
2 onder f een zorgplichtbepaling opgenomen ter 
voorkoming dan wel beperking van geluidhinder. 
Met betrekking tot die zorgplicht kunnen op 
grond van artikel 2.1 lid 3 maatwerkvoorschriften 
door het bevoegd gezag worden opgenomen. 

F
Artikel 4.2.3
Onder welke voorwaarden het bevoegd gezag kan 
afwijken van de richtwaarde van artikel 4.2.1 is 
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uitgewerkt in artikel 4.2.3. In het artikel is aan-
gegeven dat bij afwijking van de richtwaarde 
deze zo minimaal mogelijk moet zijn. Dit 
betekent dat in ieder geval mogelijke bronmaat-
regelen genomen worden. Bij aanpassingen aan 
wegen betekent dit het toepassen van bronmaat-
regelen zoals de toepassing van stil asfalt of het 
aanpassen van de toegestane snelheid, zodat de 
bestaande berekende geluidbelasting door de weg 
(die vaak hoger zal zijn dan 35 dB) zoveel mogelijk 
gelijk blijft. Voor inrichtingen geldt toepassing 
van de best beschikbare technieken op het gebied 
van geluidsreductie.

G
artikel 4.3.1
De activiteiten die niet zijn toegestaan in stilte-
gebieden zijn opgenomen in artikel 4.3.1. Nieuw 
toegevoegd aan het verbod zijn het gebruik van 
gemotoriseerde luchtvaartuigen die vallen onder 
artikel 21 Besluit burgerluchthavens. Onder 
gemotoriseerd wordt mede verstaan het gebruik 
van een brander bij vrije ballonnen bestemd voor 
bemande vluchten. Ongemotoriseerde luchtvaar-
tuigen vallen niet onder het verbod. Het betreft 
hier enkel luchtvaartuigen die buiten een lucht-
haven mogen starten en landen voor tijdelijk en 
uitzonderlijk gebruik. Onder het verbod valt 
alleen het gebruik van dergelijke toestellen op de 
grond, zoals taxiën, starts en landingen. Onder 
het verbod valt niet het vliegen boven stilte-
gebieden, daar zo’n verbond strijdig is met de 
Rijksbevoegdheden met betrekking tot het 
luchtruim.

H
Artikel 4.3.2
Niet alle activiteiten die de natuurlijke rust in 
stiltegebieden negatief kunnen beïnvloeden, zijn 
verboden. In artikel 4.3.2 is aangegeven welke 
activiteiten zijn vrijgesteld van de verbodsregels 
en waarvoor de richtwaarden uit artikel 4.2.1 
evenmin  van toepassing zijn.
Onder lid 2, is bij g. een vrijstelling opgenomen 
voor het gebruik van knalapparatuur in stilte-
gebieden voor beheer en schadebestrijding mits 
een bepaalde frequentie van de knallen niet 
wordt overschreden. Uitgangspunt daarbij is dat 
de knalapparatuur noodzakelijk is om schade aan 
het gewas te voorkomen. Bij de aangegeven 
frequentie van maximaal 3 knallen per uur wordt 
de gewenste geluidkwaliteit van 40 dB(A) 24-uur-
gemiddeld niet overschreden en wordt de kwali-
teit van het stiltegebied niet wezenlijk aangetast.  
Volgens de richtlijn van het Faunafonds (www.
faunafonds.nl) moet er bij beheer en schade-
bestrijding naast knalapparatuur ook gebruik 
gemaakt worden van minimaal één visueel 
middel. De inzet van knalappatuur gebeurt dan 
ook altijd voor beperkte perioden. 
In een stiltegebied gelden dus voor het maximaal 
aantal knallen per uur de regels van de PMV. Voor 

het gebruik van knalapparatuur kunnen ook 
regels gelden op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente. Deze 
regels kunnen o.a. betreffen: de afstand tot 
huizen, de richting van de loop van het kanon, 
maximale duur van het gebruik van de appara-
tuur op één plek en het maximaal aantal toe-
gestane knallen per uur gedurende verschillende 
perioden van de dag. Ook bij toepassing van 
knalapparatuur in een stiltegebied kunnen deze 
APV-bepalingen gelden en is mogelijk een ont-
heffing van B&W nodig als de APV dit bepaalt. 
Verschillende stiltegebieden vallen samen met 
Natura-2000gebieden. Knalapparatuur in een 
Natura 2000-gebied is ongewenst en vergunning-
plichtig in het kader van de Natuurbescher-
mings wet.
Onder lid 2, onder f en g is een vrijstelling 
opgenomen voor diensten als politie en brand-
weer, in het kader van de openbare veiligheid en 
opsporing.
Onder lid 2 onder h. is een vrijstelling 
opgenomen voor andere hulpdiensten, zoals 
ambulances en traumahelikopters.
Lid 4 is toegevoegd naar aanleiding van een 
ziens wijze op het ontwerp, om de impliciete 
verhouding tussen de richtwaarden en vrijstel-
lingen te verduidelijken, en daarmee expliciet te 
maken dat de richtwaarden niet van toepassing 
zijn op de vrijgestelde activiteiten.

I
Artikel 4.3.3
GS kunnen ontheffing verlenen van de verboden 
activiteiten, die zijn opgenomen in artikel 4.3.1. 
Of ontheffing voor gedragingen/activiteiten kan 
worden verleend of niet, is afhankelijk van over-
wegingen, die enkel op het belang van de 
heersende natuurlijke rust in het stiltegebied 
gericht zijn. Hierbij gelden in ieder geval de 
volgende aspecten: 
a  nut en /of noodzaak van de activiteit. 
  Is het noodzakelijk dat de activiteit in het 

stiltegebied plaatsvindt? Zijn er 
alternatieven? Zo niet, kan de geluidemissie 
minder door het toepassen van stillere tech-
nieken of afschermende maatregelen? Hierbij 
wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds 
de aard en de doelstelling van de voor-
genomen activiteit (bijvoorbeeld is er sprake 
van een commerciële activiteit dan wel dient 
de activiteit een maatschappelijk belang) en 
anderzijds de noodzaak om verstoring van 
het beschermde gebied zoveel mogelijk te 
voorkomen of in voldoende mate te beperken;

b  plaats van de activiteit en mate van versto-
ring.

  Vindt de activiteit aan de rand van het stilte-
gebied plaats of er middenin? In welke mate 
wordt de geluidsbelasting van het gebied door 
de activiteit(en) beïnvloed?
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c  tijdsduur/periode waarbinnen de activiteit 
zich afspeelt.

  Van belang is inzicht te hebben in de duur 
van de te organiseren activiteit. Hierbij geldt 
uiteraard: hoe korter het tijdsbestek, des te 
kleiner is de impact op het gebied. De maxi-
male duur is 24 uur. Ook is van belang of de 
activiteit zich afspeelt in het ‘hoogseizoen’ 
dan wel in het laagseizoen. In de zomer heeft 
de recreatieve waarde (mensen die van de 
rust binnen het stiltegebied willen genieten) 
een groter gewicht dan in de winterperiode; 

d  maximum aantal activiteiten, waarvoor 
ontheffing wordt verleend, binnen een 
bepaald gebied. Dit aantal is in lid 5 van het 
artikel bepaald op maximaal 12 keer per 
kalenderjaar per stiltegebied.

J
Artikelen 4.4.1 tot en met 4.4.5 en artikelen 4.5.1 
tot en met 4.5.3
Doorwerking en ontheffingen zijn verwerkt in de 
nieuwe artikelen.

K
Artikel 5.2.2
Onder bodemenergie valt zowel warmte als 
koude. Tot nu werd in de PMV alleen gesproken 
over warmtetoevoeging en/of -onttrekking. 
Omdat  dat tot verwarring leidt en incorrect is 
ten aanzien van de definitie van bodemenergie, 
is in de tekst ook ‘koude’ opgenomen.

L
artikel 5.3.5
ad 1. In plaats van het VBK-protocol 2006 moet nu 
worden voldaan aan het BRL SIKB 2100 en het 
protocol 2101. Indien een boring voldoet aan dit 
protocol zijn er voldoende waarborgen om een 
verontreiniging van het grondwater te voor-
komen.
ad 2. Brandputten voor de levering van bluswater 
in het geval een calamiteit zoals berm-, bos- en 
heidebranden stonden nooit expliciet bij de uit-
zonderingen op het verbod op boringen genoemd, 
hoewel in het verleden wel hiervoor ontheffingen 
werden verleend. Uit oogpunt van het openbaar 
belang kunnen ze tot de standaarduit zonde rin-
gen op het verbod worden gerekend.
ad 3. Dit betreft een verwijzing naar het juiste 
artikel.

M
artikel 5.3.10
In dit artikel  is al langer opgenomen dat het niet 
is toegestaan is om bodemenergie toe te passen 
binnen waterwin- en grondwaterbeschermings-
gebieden. Onder bodemenergie valt zowel 
warmte als koude. Tot nu werd in de PMV echter 
alleen gesproken over warmtetoevoeging en/of 
-onttrekking. Omdat  dat tot verwarring leidt en 
incorrect is ten aanzien van de definitie van 

bodemenergie, is in de tekst ook ‘koude’ 
opgenomen.
Voorheen zei artikel 5.3.10, derde lid (luidende 
“het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet 
voor het onderzoeken of saneren van de bodem in 
het kader van de Wet Bodembescherming.”) 
eigenlijk dat een bodemenergiesysteem mocht 
worden gebruikt als saneringsmethode binnen 
waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. 
Die toepassingsmethode bevindt zich echter nog 
in een experimenteel stadium. Experimenten 
met sanering binnen waterwingebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden zijn niet 
wenselijk. De best beschikbare methode, 
rekening houdend met het drinkwaterbelang, 
geniet altijd de voorkeur. Vandaar dat lid 3 is 
vervallen.

N
artikel 5.4.3
De termijn die voorheen gold was negen weken, 
maar is nu in overeenstemming gebracht met de 
meer gebruikelijke termijnen voor meldingen.

O
artikel 6.1
Bij de actualisatie van de bodemkaart (Alterra. 
Wageningen, juli 2011, Projectnummer: 5237412-
01) is komen vast te staan dat in de Polder Mijzen 
in de afgelopen 30 jaar sprake is van een aanzien-
lijke afname van de oppervlakte veengronden. 
Het voorkomen van veen was de belangrijkste 
voorwaarde om de Polder Mijzen als aardkundig 
monument aan te wijzen. Gezien de aanzienlijke 
reductie van het veen heeft Polder Mijzen nu de 
status van Aardkundig Monument verloren maar 
blijft ze wel aangemerkt als bijzonder aardkundig 
waardevol gebied.

P
artikel 6.3
ad 1. Uit zowel metingen (Van den Akker et al, 
1994, Koolen et al, 1992) als berekeningen  (Van 
den Akker, 2004) blijkt dat een combinatie van 
hoge wiellasten (> 40kN) en hoge bandspan nin-
gen (> 200 kPA (2 bar)) resulteren in grond-
spanningen die in de meeste gevallen bij een 
vochtige grond zullen leiden tot ondergrond-
verdichting. De (te hoge) grondspanningen 
kunnen leiden tot (ernstige) verdichtingen en 
vervormingen van de grond waardoor een aantal 
belangrijke eigenschappen zoals doorlatendheid 
voor water en lucht (zuurstof) te laag en de 
indringingsweerstand voor wortels te hoog 
worden. Hierop is artikel 6.3 aangepast.
ad 2. Dit betreft  een verwijzing naar het juiste 
lid.
ad 3. Het horen van de vakcommissie belast met 
milieuaangelegenheden en van de Adviescom-
missie Ruimtelijke Ontwikkeling, over voor-
gelegde ontheffingsaanvragen op het verbod tot 
aantasting van een aardkundig monument op 
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grond van een zwaarwegend maatschappelijk 
belang, vervalt.  Dit draagt bij aan verkorting 
van de beslistermijn en daarmee vermindering 
van administratieve lasten. Hiermee vervalt 
tevens de grondslag voor lid 5 (definiëring van 
zwaarwegend maatschappelijk belang).

Q
artikel 6.4
ad 1. Om te verduidelijken dat het bouwen 
binnen de vigerende bestemmingsplanregel-
geving vrijgesteld zijn, is ‘van een vastgesteld 
bestemmingsplan’ aan onderdeel a toegevoegd. 
Het bouwvlak is een op de plankaart van een 
bestemmingsplan aangegeven vlak, waarmee 
gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn 
toegelaten. Aanpassingen aan bebouwing buiten 
het bouwvlak, zijn niet vrijgesteld. 
Ad 2. Uit oogpunt van het openbaar belang en 
veiligheid zijn openbare drinkwatervoorzienin-
gen en noodvoorzieningen, zoals brandputten, 
ook vrijgesteld.

R
artikel 6.5
Sommige handelingen hebben mogelijk wel 
impact op de bodem maar dragen bij aan de 
instandhouding van het AM. Voorbeelden zijn 
het plaggen in duingebieden en het verwijderen 
van de fosfaatrijke toplaag van een deel van de 
stuwwal in het Gooi om het verstuiven weer op 
gang te brengen of in stand te houden. Maar ook 
de maatregelen (o.a. duinbeheer) in het kader 
van de Kustnota van de Hoogheemraadschappen 
passen hieronder. Het streven is dat terrein-
beheerders genoemde maatregelen opnemen in 
hun door GS goed te keuren  beheerplannen. De 
voorgenomen handelingen behoeven geen ont-
heffing meer, indien deze handelingen deel 
uitmaken van een door GS goedgekeurd beheer-
plan; dan kan worden volstaan met een melding. 
Daarbij gaat het in elk geval om handelingen in 
het kader van:
a  Dynamisch duinbeheer;
  Maatregelen die van toepassing zijn op duin-

vorming en kustverdediging (openbare veilig-
heid) die opgenomen zijn in de ‘Kustnota’ van 
belanghebbende Hoogheemraadschappen.

b  Grondverzet;
  Het gaat om het tot op de minerale bodem 

plaggen ter stimulering van heideontwikke-
ling of verstuiving of baggerwerkzaamheden 
om watergangen open te houden. Het 
materiaal (specie) wordt uitgegraven en 
afgevoerd.

c  Natuurbouwprojecten ten behoeve van de 
instandhouding van het aardkundig monu-
ment;

  Bedoeld worden kleinschalige graafwerk-
zaamheden – opgenomen in het beheerplan 
van het AM – materiaal (specie) wordt ter 

plekke verwerkt. Een voorbeeld is (hand-
matig)graafwerk voor waterberging.

Artikel II
Naast de regels van de verordening worden ook de 
kaarten en de digitale verbeeldingen aangepast.
De stiltegebiedenkaart is gewijzigd: twee 
gebieden (26 - Alkmaardermeer en 28 - Polder 
Uitgeestermeer) zijn ingetrokken en twee 
gebieden zijn herbegrensd (25 - Duingebied 
Castricum en 32 - Kennemerduinen).
De kaart met waterwin- en grondwaterbescher-
mingsgebieden is gewijzigd als gevolg van een 
gewijzigde PWN-vergunning in het Noord-
hollands Duinreservaat.
De kaart met Aardkundige Monumenten is 
gewijzigd als gevolg van de intrekking van Polder 
Mijzen.

Artikel III
De wijziging wordt na vaststelling door 
Provinciale Staten van Noord-Holland geplaatst 
in het Provinciaal Blad. De dag na plaatsing 
treedt de wijziging in werking.
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Bijlage 1: Kaart Stiltegebieden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2: Kaart Grondwaterbeschermingsgebieden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: Kaart Aardkundige Monumenten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4: Geconsolideerde versie van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland na wijziging 
(tranche 8) 
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HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 
 
Artikel 1.1 (begripsbepaling) 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet milieubeheer; 
b. provinciaal milieubeleidsplan: het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in artikel 4.9 

van de wet; 
c. provinciaal milieuprogramma: het provinciale milieuprogramma als bedoeld in artikel 

4.14 van de wet; 
d. Milieubeschermingsgebieden: gebieden waarin de kwaliteit van een of meerdere 

milieuaspecten bijzondere bescherming behoeft en die als zodanig zijn aangewezen in 
artikel 4.1.2, 5.1.2 en 6.1 van deze verordening. De aanwijzing geschiedt ter 
bescherming van het milieu en in het bijzonder ter bescherming van de belangen als 
aangeduid in hoofdstuk 4, 5 en 6; 

e. Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO): de adviescommissie als bedoeld in 
artikel 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie juncto artikel 1.3 van 
deze verordening.  

 
Artikel 1.2 (kaarten) 
De kaarten genoemd in  
a. artikel 4.1.2, aanwijzing stiltegebieden; 
b. artikel 5.1.2, aanwijzing beschermingsgebieden met het oog op de waterwinning; 
c. artikel 6.1, aanwijzing aardkundige monumenten; 
d. artikel 8.1, aanwijzing Industrieterreinen van regionaal belang; 
worden op elektronische wijze bekendgemaakt. 
  
Artikel 1.3 (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)) 
De ARO adviseert gedeputeerde staten over aangelegenheden betreffende de Aardkundige 
monumenten in Noord-Holland, indien de bepalingen van deze verordening dit 
voorschrijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 2. INSPRAAK 
 
Artikel 2.1 (inspraak) 
1. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure is van 

toepassing op de voorbereiding van: 
a. een provinciaal milieubeleidsplan; 
b. de wijziging van een provinciaal milieubeleidsplan; 
c. een provinciaal milieuprogramma; 
d. een wijziging van de provinciale milieuverordening. 

2. De terinzagelegging geschiedt tevens ter secretarie van de in de provincie gelegen 
gemeenten. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit als 
bedoeld in het eerste lid, onder d, indien dit besluit geen wijzigingen van 
beleidsinhoudelijke aard bevat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 3. ALGEMEEN PROVINCIAAL MILIEUBELEID 
Titel 3.1 - Ontheffing rioleringsplicht 
Artikel 3.1.1 
1. De aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, derde lid van de wet wordt in 

vijfvoud ingediend. 
2. De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden: 

a. het gemeentelijk rioleringsplan bedoeld in artikel 4.22 van de wet of, indien het 
plan nog niet is vastgesteld, een overzicht van de aanwezige voorzieningen en de 
overige gegevens, bedoeld in artikel 4.22, tweede lid van de wet, voor dat deel 
van de gemeente waarop de aanvraag om ontheffing betrekking heeft; 

b. een overzicht van de lozingssituatie in dat deel van de gemeente waarop de 
aanvraag om ontheffing betrekking heeft; 

c. de gevolgen voor het milieu wanneer geen voorzieningen voor de inzameling en 
het transport van afvalwater worden getroffen; 

d. alternatieve voorzieningen voor verwerking van het afvalwater van desbetreffende 
percelen; 

e. indien over het voornemen van de gemeente tot het achterwege laten van de 
voorzieningen overleg is gevoerd met de betrokken beheerder als bedoeld in 
artikel 1.1 van de Waterwet: de resultaten van dat overleg. 

 
Artikel 3.1.2 
1. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in 

artikel 10.33, derde lid, van de wet, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing, met dien verstande dat 

a. het ontwerpbesluit en de stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de 
beoordeling van het ontwerp eveneens ter inzage liggen ten kantore van de 
betrokken gemeente; en 

b. een ieder zijn zienswijze bij gedeputeerde staten kan indienen. 
2. Gedeputeerde staten stellen de betrokken beheerder als bedoeld in artikel 1.1 van de 

Waterwet, in de gelegenheid advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag tot 
vrijstelling en het daarop te nemen besluit. 

 
Titel 3.2 - Gebruik van na 1996 gesloten stortplaatsen 
Artikel 3.2.1 
Deze titel is uitsluitend van toepassing op de door gedeputeerde staten aangewezen 
gesloten stortplaatsen. 
 
Artikel 3.2.2 
In deze titel wordt verstaan onder: 
a. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van 

de wet; 
b. nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in 

artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet; 
c. Werk: een werk als bedoeld in artikel 1 Besluit bodemkwaliteit. 
 
Artikel 3.2.3 
1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet 
bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd: 

a. werken te maken of te behouden; 
b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te 

leggen, of deze te laten staan of liggen; 
c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die 

handelingen de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van 
de wet, kunnen belemmeren, dan wel de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 
a. het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet; 
b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking 

hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 3.2.4 
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 3.2.3, eerste lid, 

gestelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen 
voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet. 

2. Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot doel 
hebben: 

a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen; 
b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen; 
c. te voorkomen dat de uitvoering van maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste 

lid van de wet anderszins wordt belemmerd. 
3. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een 

omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

 
Artikel 3.2.5 
1. De aanvraag voor de ontheffing, bedoeld in artikel 3.2.4, wordt in vijfvoud bij 

gedeputeerde staten ingediend. 
2. In de aanvraag worden, onverminderd het bepaald in artikel 4:2 van de Algemene wet 

bestuursrecht, de volgende gegevens vermeld: 
a. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het grondgebied 

waarin nazorgvoorzieningen zijn gelegen; 
b. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie 

maanden voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, 
waarop het grondgebied van het voorgenomen gebruik als bedoeld onder a is 
aangegeven; 

c. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft 
op het grondgebied bedoeld onder b; 

d. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om 
het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren; 

e. de maatregelen die worden getroffen om: 
i. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen; 
ii. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen; 
iii. anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren; 

f. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder e 
bedoelde maatregelen. 

 
Artikel 3.2.6 
Afvalzorg Bodemservice B.V. geniet een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 17 van het 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten met betrekking tot de uitvoering 
van nazorg- c.q. beheermaatregelen  

a. met betrekking tot (vóór 1 september 1996 dan wel op of ná 1 september 1996) 
gesloten stortplaatsen,  

b. nodig na uitgevoerde provinciale bodemsaneringen en  
c. met betrekking tot grootschalige grondwaterverontreinigingen, telkens voorzover de 

plicht tot uitvoering daarvan op de provincie rust. Afvalzorg Bodemservice B.V. is 
verplicht deze maatregelen binnen bepaalde - nader tussen de Provincie en haar 
overeen te komen - randvoorwaarden uit te voeren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



H4  Voorkomen of beperken van geluidhinder  
Titel 4.1 - Algemene bepalingen 
Artikel 4.1.1 (begripsbepaling) 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a. toestel en motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet 

geluidhinder;  
b. openbare weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de 

Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van die wegen die alleen openstaan voor 
voetgangers of fietsers; 

c. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet; 
d. gehandicaptenvoertuig: een gehandicaptenvoertuig als bedoeld in artikel 1.1 van de 

Regeling voertuigen;  
e. schip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de 

Scheepvaartverkeerswet; 
f.  waterscooter: waterscooter als bedoeld in artikel 1.01, onder A, onder 18°, van het     
    Binnenvaartpolitiereglement; 
g. luchtvaartuig: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens. 
 
Artikel 4.1.2 (aanwijzing stiltegebieden) 
1. Als gebieden waarvoor regels gelden voor het voorkomen of beperken van geluidhinder, 

zogenaamde stiltegebieden, zijn aangewezen: 
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; 
26. <vervallen> 
27. Starnmeerpolder; 
28. <vervallen>; 
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. 

2. De in lid 1 benoemde gebieden zijn op de bij deze verordening behorende kaarten als 
stiltegebied aangegeven.  

3. Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de in lid 1 benoemde gebieden als zodanig 
goed zichtbaar zijn aangeduid door middel van borden, waarvan het model door hen 
wordt vastgesteld.  

4. De in het eerste lid bedoelde borden worden geplaatst langs alle verharde openbare 
wegen en vaarwegen die tot het gebied toegang geven dan wel daaraan grenzen, op of 
nabij de grens van het gebied.   

Artikel 4.1.3 (zorgplicht) 
1. Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten in een 

stiltegebied geluid wordt voortgebracht in zodanige mate dat de heersende natuurlijke 
rust in dat gebied kennelijk is of wordt verstoord, is verplicht dergelijk handelen 
achterwege te laten - behoudens voor zover dat ingevolge bepalingen in dit hoofdstuk 
uitdrukkelijk is toegestaan - dan wel, indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd teneinde de verstoring te voorkomen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover artikel 1.1a, van de wet van toepassing is. 
 
Titel 4.2 - Richtwaarden 
Artikel 4.2.1 (richtwaarde geluidniveau geluidsbronnen binnen stiltegebied) 
1. Als richtwaarde voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau vanwege een geluidsbron  
    die binnen een stiltegebied is gesitueerd en geen onderdeel uitmaakt van een inrichting,  
    geldt een geluidsniveau van  35 dB(A) LAeq,24h op 50 meter van de geluidsbron. 
2. Als richtwaarde voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau vanwege een inrichting  
    binnen een stiltegebied geldt een geluidsniveau van 35 dB(A) LAeq,24h op een afstand  
    van 50 meter vanaf de grens van de inrichting. 
 
Artikel 4.2.2 (besluitvorming bevoegd gezag) 
Met de richtwaarde, genoemd in artikel 4.2.1 houdt het bevoegd gezag rekening: 
a. bij gebruik van de bevoegdheden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening; 
b. bij gebruik van de bevoegdheden in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 

108, eerste lid, van de Gemeentewet; 
c. bij gebruik van de bevoegdheden tot het treffen van verkeersmaatregelen op basis van de 

Wegenverkeerswet 1994; 
d. bij gebruik van de bevoegdheden, krachtens artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel e, en 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; en 

e. bij het gebruik van de bevoegdheden tot het opleggen van maatwerkvoorschriften als 
bedoeld in artikel 8.42 van de wet. 

 
Artikel 4.2.3 (afwijken van de richtwaarde) 
3. Het bevoegd gezag kan bij het gebruik van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 4.2.2 

voor zover sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen afwijken van de in 
artikel 4.2.1 genoemde richtwaarden. 

4. Onder een zwaarwegend maatschappelijk belang als bedoeld in het eerste lid wordt in 
ieder geval verstaan een aangelegenheid van nationale veiligheid of nationale en 
regionale infrastructuur, waarbij uit onderzoek is gebleken dat er geen alternatieve 
locaties of tracés voorhanden zijn en waarvoor geldt dat, bij onontkoombaarheid van de 
afwijking van de richtwaarde, deze zo minimaal mogelijk is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 4.3 Verbodsbepalingen, vrijstellingen en ontheffing 
Artikel 4.3.1 (verboden activiteiten in stiltegebieden) 
1. In een stiltegebied is het verboden om een toestel te gebruiken, indien daardoor de 

ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.  
2. Een toestel als bedoeld in het eerste lid is in elk geval: 

a. een airgun en andere knalapparatuur; 
b. een motorisch aangedreven werktuig met bijbehorende transportmiddelen, te 

gebruiken bij seismologisch onderzoek, opsporingsonderzoek naar of ontginning van 
bodemstoffen; 

c. een omroepinstallatie, sirene, hoorn en ander vergelijkbaar toestel, bestemd voor het 
versterken of voortbrengen van geluid; 

d. een modelvliegtuig, modelboot en modelauto, indien aangedreven door een 
verbrandingsmotor; 

e. een vuurwapen; of 
f.  een gemotoriseerd luchtvaartuig. 

3. In een stiltegebied is het verboden: 
a. een muziekinstrument of een ander vergelijkbaar geluidsapparaat, al dan niet 

gekoppeld aan een geluidsversterker, te gebruiken, waarvan het hoogste geluidsniveau 
op een afstand van 50 meter meer dan 35 dB(A) LAeq,1h bedraagt; 

b. met een motorrijtuig te rijden buiten de openbare weg of andere voor 
bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen; 

c. een toertocht voor motorrijtuigen te houden of daaraan deel te nemen; 
d.  met een waterscooter te varen; 
e.  met een schip te varen met een hogere snelheid dan 9 kilometer per uur, indien het 

wordt voortbewogen door een verbrandings- of explosiemotor, met uitzondering van 
het stiltegebied Waddenzee waarvoor een maximale snelheid van 20 kilometer per uur 
geldt; 

     f.  vuurwerk te gebruiken. 
 
Artikel 4.3.2 (vrijstellingen) 
1. De verboden, gesteld in artikel 4.3.1, gelden niet voor een activiteit die rechtstreeks 

verband houdt met: 
a. de uitoefening van normale werkzaamheden in het kader van land-, tuin- of bosbouw 

of beroepsmatige visserij; 
b. de openbare drinkwater- of energievoorziening; 
c. de aanleg, het onderhoud of de exploitatie van infrastructurele of 

telecommunicatiewerken; 
d. de bouw of het onderhoud van gebouwen; 
e. de bescherming, het onderhoud of het beheer van een gebied, inclusief 

dijkwerkzaamheden; 
f. de openbare veiligheid of de afwending van dreigend gevaar; 
g. de uitoefening van een functie met opsporingsbevoegdheid; of 
h. de opsporing van een mens of dier in levensbedreigende omstandigheden en/of ten 

behoeve van het verlenen van spoedeisende medische hulp. 
2. De verboden, gesteld in artikel 4.3.1, gelden niet voor: 

a. het gebruik van een toestel dat wordt gebruikt in of bij een woonhuis en waarbij het 
hoogste geluidsniveau op een afstand van 50 meter van dat woonhuis of toestel niet 
meer dan 35 dB(A) LAeq,1h bedraagt; 

b. het gebruik van een vuurwapen, indien dat wordt gebruikt: 
1°.  door een persoon met opsporingsbevoegdheid in de uitoefening van zijn functie; 
2°. in geval van nood; 
3°. bij of krachtens de Flora- en faunawet, met inachtneming van de toepasselijke 

voorschriften; 
c. het gebruik van een gehandicaptenvoertuig voor het vervoer van een minder valide; 
d. een toertocht met elektrisch aangedreven motorrijtuigen; 
e. het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig; 
f. het gebruik van vuurwerk indien dat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1°. noodzakelijk is ter oproeping van personen of ter afwending van dreigend gevaar; 
2°.   plaatsvindt ter gelegenheid van de jaarwisseling gedurende een bij het 

Vuurwerkbesluit aangewezen periode; 
g. beheer en schadebestrijding met knalapparatuur waarbij het aantal knallen maximaal 3 

per uur is. Indien binnen 300 meter nog een knalapparaat in gebruik is, geldt voor 
deze apparaten gezamenlijk het maximum van 3 knallen per uur; of 

h. het parkeren van een motorvoertuig. 
3. De richtwaarde  voor geluidbronnen als bedoeld in artikel 4.2.1., eerste lid geldt niet voor 

bestaande wegen door stiltegebieden. 
4. De richtwaarden als bedoeld in artikel 4.2.1 gelden niet voor de activiteiten waarvoor een 

vrijstelling geldt in het eerste en tweede lid van dit artikel. 
 
Artikel 4.3.3 (ontheffing) 
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in artikel 

4.3.1, indien het belang van de heersende natuurlijke rust in dat gebied zich daartegen 
niet verzet. 

2. Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing van de in artikel 4.3.1 vervatte verboden 
intrekken, indien het belang van de heersende natuurlijke rust in dat gebied dat vereist. 

3. Een ontheffingsaanvraag wordt in ieder geval getoetst aan de volgende criteria: 
a. nut en noodzaak; 
b. plaats van de activiteit en mate van verstoring; en 
c. tijdsduur en periode waarbinnen de activiteit zich afspeelt. 

4. In een stiltegebied kan slechts ontheffing worden verleend voor in totaal 12 activiteiten 
per kalenderjaar, elk met een maximale tijdsduur van 24 uur. 

5. Een afschrift van een verleende ontheffing wordt toegezonden aan de gemeente  
waarbinnen de activiteit wordt verricht. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 5. Grondwaterbescherming met het oog op waterwinning 
Titel 5.1 - Algemene bepalingen 
Artikel 5.1.1 (begripsbepaling) 
 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a.  achtergrondwaarde, baggerspecie, grond, IBC-bouwstof, kwaliteitsklasse wonen, 

kwaliteitsklasse A en werk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit 
bodemkwaliteit dan wel de Regeling bodemkwaliteit; 

b.  boorput: met daartoe geschikte werktuigen aangebrachte put, daaronder begrepen een 
in de grond gecontroleerd en mechanisch aangebrachte sondering; 

c.  buisleiding: buisleiding voor het transport van gas (met uitzondering van aardgas), olie 
of chemicaliën alsmede een leiding voor het transport van elektriciteit die wordt gekoeld 
met olie of chemicaliën; 

d.  drinkwaterbedrijf: drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drink-
waterwet; 

e.  extensieve beweiding: beweiding door maximaal anderhalf grootvee-eenheden per 
hectare per kalenderjaar; 

f.  grond- of funderingswerken: een werk in de bodem, daaronder begrepen het plaatsen 
of verwijderen van palen, damwanden of folies; 

g. NRB: de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten; 
h. een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof: een stof die is aangewezen 

in bijlage 1, waaronder mede wordt verstaan een andere stof die, of een mengsel dat een 
in bijlage 1 aangewezen stof als bestanddeel bevat; 

i. een potentieel voor het grondwater schadelijke stof: een stof die behoort tot een 
categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet;  

j. verwaarloosbaar bodemrisico: verwaarloosbaar bodemrisico: een situatie als bedoeld in 
de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en 
bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, 
ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt. 

 
Artikel 5.1.2 (aanwijzing beschermingsgebieden) 
1. Als gebieden waarvoor regels gelden ter bescherming van de kwaliteit van het 

grondwater met het oog op de waterwinning, worden aangewezen: 
a. Hooge Berg (Texel); 
b. Bergen; 
c.  Noord-Kennemerland; 
d.  Zuid-Kennemerland; 
e.  Amsterdamse Waterleidingduinen; 
f.  ’t Gooi; 
g.  Loosdrecht; 
h.  Waterleidingplas, Loenderveensche Plas Oost en Waterleidingkanaal; 
i.  Bethunepolder. 

2. De in het eerste lid aangewezen gebieden kunnen bestaan uit één of meer waterwin-
gebieden, een grondwaterbeschermingsgebied I of II. Deze zijn op de bij deze 
verordening behorende kaarten als zodanig aangegeven.  

3. Het betrokken drinkwaterbedrijf plaatst langs alle openbare wegen en vaarwateren die 
toegang geven tot een grondwaterbeschermingsgebied, dan wel daaraan grenzen, op of 
nabij de grenzen van het gebied, borden waarvan het model is vastgesteld in bijlage 1, 
onderdeel C. 

 
Artikel 5.1.3 (zorgplicht) 
1. Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten de 

kwaliteit van het grondwater in een gebied dat in artikel 5.1.2 is aangewezen, kan wor-
den geschaad, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten - behoudens voor zover 
dat ingevolge de bepalingen van dit hoofdstuk uitdrukkelijk is toegestaan - dan wel, 
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die schade te voor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 



komen, dan wel indien die schade niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 
beperken of ongedaan te maken. 

2. In geval van een verontreiniging of een direct dreigende verontreiniging van het 
grondwater behoort tot de maatregelen bedoeld in het eerste lid, in ieder geval dat 
degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten, terstond gedeputeerde staten 
en de directeur van het drinkwaterbedrijf informeert.  

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing  
a. voor zover artikel 9.2.1.2 of artikel 10.1, eerste, tweede of derde lid, van de wet 

of artikel 13 van de Wet bodembescherming van toepassing is; 
b. met betrekking tot inrichtingen tenzij in deze verordening anders is bepaald. 

 
Titel 5.2 - Waterwingebieden 
Inrichtingen 
Artikel 5.2.1 (inrichtingen) 
1. Het is verboden in een waterwingebied een inrichting op te richten of in werking te 

hebben indien die inrichting behoort tot een categorie die is aangewezen in bijlage I van 
het Besluit omgevingsrecht. 

2. Het is verboden in een waterwingebied een inrichting of de werking ervan als bedoeld in 
het eerste lid te veranderen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die 
verandering wat betreft haar aard of omvang nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit 
van het grondwater met het oog op de waterwinning. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de eigenaar of exploitant van een 
drinkwaterbedrijf, indien het in werking hebben van de inrichting noodzakelijk is voor de 
openbare drinkwatervoorziening. 

 
Activiteiten buiten inrichtingen 
Artikel 5.2.2 (activiteiten buiten inrichtingen) 
1. Het is in waterwingebieden verboden:  

a. stoffen, combinaties van stoffen of vloeistoffen, preparaten of andere producten, in 
welke vorm dan ook, te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te 
brengen, waarvan degene die die handeling verricht, weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat ze, op of in de bodem gebracht of gerakend, de bodem ver-
ontreinigen of kunnen verontreinigen;  

b. een constructie of werk van welke aard dan ook op of in de bodem op te richten, tot 
stand te brengen, aan te leggen, te hebben of te gebruiken, als daarmee verspreiding 
of lozing van hetgeen is bedoeld onder a, in de bodem of aantasting van de bescher-
mende werking van bodemlagen ontstaat of kan ontstaan; 

c. grond of baggerspecie toe te passen waarvan de kwaliteit de achtergrondwaarde 
overschrijdt; 

d. werken tot stand te brengen of handelingen te verrichten waardoor direct of indirect 
warmte of koude aan de bodem wordt onttrokken of toegevoegd.  

2. Onder de in het eerste lid, onder a, bedoelde stoffen worden in elk geval begrepen 
aardolie en aardolieproducten, afvalstoffen, IBC-bouwstoffen, meststoffen als bedoeld in 
de Meststoffenwet, gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de stoffen opgenomen in Bijlage 4, 
onderdeel A. 

3. Onder de in het eerste lid, onder b, bedoelde constructies of werken worden in elk geval 
begrepen boorputten, grond- en funderingswerken, wegen, parkeergelegenheden voor 
motorvoertuigen, kampeerterreinen, recreatiecentra, leidingen, installaties, opslagreser-
voirs, begraafplaatsen en terreinen voor de uitstrooiing van as. 

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor: 
a. het oprichten en hebben van boorputten voor de controle van het grondwater ten 

behoeve van de openbare drinkwatervoorziening; 
b. aardgasleidingen die dienen voor huishoudelijk gebruik;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. het toepassen van strooizout ten behoeve van de gladheidbestrijding; 
d. hetgeen is bedoeld in het eerste lid, onder a, voorzover dit aanwezig is in en 

benodigd is voor het doen functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of 
bromfietsen; 

e. het vervoeren van hetgeen is bedoeld in het eerste lid, onder a, voorzover dit gebeurt 
in afgesloten en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijke gesloten verpakking, mits 
deugdelijk geladen, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden 
en op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiving bestaat; 

f. het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden van hetgeen is bedoeld in het 
eerste lid, onder a, niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen of biociden, bij 
woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal gebruik 
ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebouwen, 
mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden 
van weersomstandigheden; 

g. het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen als gevolg van extensieve 
beweiding; 

h. het verspreiden van baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van water-
gangen, over het aangrenzend perceel met inachtneming van het Besluit bodem-
kwaliteit; 

i. het onderzoeken en saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembe-
scherming. 

5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de eigenaar of exploitant van een 
drinkwaterbedrijf, indien de betreffende activiteit of gedraging noodzakelijk is voor de 
openbare drinkwatervoorziening. 

Titel 5.3 - Grondwaterbeschermingsgebieden I en II 

Inrichtingen 
Artikel 5.3.1 (niet toegelaten categorieën van inrichtingen) 
Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een inrichting op te richten of in 
werking te hebben, indien die inrichting behoort tot één of meer van de categorieën die zijn 
aangewezen in bijlage 1, onderdeel D.  
 
Artikel 5.3.2 (instructies voor omgevingsvergunningen voor inrichtingen)  
1. Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een inrichting die behoort tot een categorie 

die is aangewezen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht en 
a. die is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, 
b. waarin een bodembedreigende activiteit wordt ondernomen, en  
c. waarvoor een omgevingsvergunning voor een inrichting is vereist. 

2. Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor een inrichting als 
bedoeld in het eerste lid, in ieder geval de volgende voorschriften: 
a. een voorschrift met een gelijke inhoud als artikel 5.1.3, eerste en tweede lid (zorg-

plicht); 
b. het voorschrift dat bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende 

maatregelen worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt 
gerealiseerd;  

c. het voorschrift dat in de inrichting een niet-toelaatbare voor het grondwater 
schadelijke stof als bedoeld in artikel 5.1.1, onder f, niet aanwezig mag zijn; 

d. het voorschrift dat in de inrichting van een potentieel voor het grondwater 
schadelijke stof als bedoeld in artikel 5.1.1, onder g, niet meer dan de hierna 
aangegeven hoeveelheden aanwezig mag zijn: 
1˚ in geval van een giftige of anderszins schadelijke stof als bedoeld in bijlage 4, 

onderdeel B, tabel B.1.1 of tabel B.1.2: de voor die stof in die tabel aangegeven 
drempelwaarde; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2˚ in geval van een andere potentieel voor het grondwater schadelijke stof, zijnde 
een tot vloeistof gekoeld gas of een vloeistof: niet meer dan 5 m3 per 
opslageenheid; 

3˚ in geval van een andere potentieel voor het grondwater schadelijke stof, zijnde 
een visceuze of vaste stof: niet meer dan 5000 kilogram per opslageenheid. 

e. het voorschrift dat indien in de inrichting een potentieel voor het grondwater scha-
delijke stof aanwezig is, de onder b bedoelde bodembeschermende voorzieningen en 
bodembeschermende maatregelen de hoogst mogelijke vorm van bescherming 
bieden, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat 
1˚ volledig gesloten procesapparatuur of procesapparatuur met geïntegreerde lek-

detectie wordt toegepast; 
2˚ proces en opslag vrij van de grond boven een vloeistofdichte vloer of een lekbak 

plaatsvindt; 
3˚ tussentijds bodemonderzoek met een tenminste tweemaal hogere frequentie 

plaatsvindt dan op basis van de NRB wordt aanbevolen, doch tenminste eenmaal 
per vijf jaar. 

f. voorschriften met een gelijke inhoud als die van de artikelen 5.3.5 tot en met 5.3.11, 
voor zover die regels betrekking hebben op de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde bodembedreigende activiteit. Daarbij wordt bepaald dat als voor een 
activiteit als bedoeld in die artikelen een omgevingsvergunning is vereist, de melding 
tegelijkertijd met de aanvraag om die vergunning wordt gedaan. 

3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder c, kan het bevoegd gezag bepalen 
dat een stof wel aanwezig mag zijn indien deze deel uitmaakt van:  
a. een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 2001/83/EG of een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG;  
b. cosmetische producten waarop de Richtlijn 76/768/EEG van toepassing is;  
c. de volgende brandstoffen en olieproducten:  

1˚ benzine en dieselbrandstof als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG, 
2˚ derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of 

vaste verbrandingsinstallaties,  
3˚ brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen 

vloeibaar gas);  
d. kunstschilderverven die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen; 
e. asbest, erioniet en vuurvaste keramische vezels;  
f. derivaten van aardolie of minerale oliën die in overeenstemming met de geldende 

wet- en regelgeving worden gebruikt in wegverhardingen of dakbedekkingen 
(bijvoorbeeld asfalt).  

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder d, 2˚ en 3˚, kan het bevoegd 
gezag bepalen dat de aanwezigheid van een grotere hoeveelheid van de daar bedoelde 
stof per opslageenheid is toegestaan als die stof - getoetst volgens de 
beoordelingsmethodiek die is opgenomen in bijlage 4, onderdeel B, sub B.2, - naar 
hoedanigheid, mobiliteit en persistentie toelaatbaar is. 

 
Artikel 5.3.3 (regels voor niet-omgevingsvergunningplichtige inrichtingen) 
1. Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een inrichting die behoort tot een categorie 

die is aangewezen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht en 
a. die is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, 
b. waarin een bodembedreigende activiteit wordt ondernomen, en  
c. waarvoor geen omgevingsvergunning voor een inrichting is vereist. 

2. Degene die een inrichting als bedoeld in het eerste lid, drijft, treft de bodembescher-
mende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen waarmee een verwaar-
loosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. 

3. Het is verboden dat in de inrichting een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke 
stof als bedoeld in artikel 5.1.1, onder h, aanwezig is.  

4. Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet indien de stof deel uitmaakt van:  
a. een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 2001/83/EG of een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG;  
b. cosmetische producten waarop de Richtlijn 76/768/EEG van toepassing is;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. de volgende brandstoffen en olieproducten:  
1˚ benzine en dieselbrandstof als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG, 
2˚ derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of 

vaste verbrandingsinstallaties,  
3˚ brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen 

vloeibaar gas);  
d. kunstschilderverven die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen; 
e. asbest, erioniet en vuurvaste keramische vezels;  
f. derivaten van aardolie of minerale oliën die in overeenstemming met de geldende 

wet- en regelgeving worden gebruikt in wegverhardingen of dakbedekkingen 
(bijvoorbeeld asfalt).  

5. In de inrichting mag van een potentieel voor het grondwater schadelijke stof als bedoeld 
in artikel 5.1.1, onder i, niet meer dan de hierna aangegeven hoeveelheden aanwezig 
zijn: 
a. in geval van een giftige of anderszins schadelijke stof als bedoeld in bijlage 1, 

onderdeel B, tabel B.1.1 of tabel B.1.2: de voor die stof in die tabel aangegeven 
drempelwaarde; 

b. in geval van een andere potentieel voor het grondwater schadelijke stof, zijnde een 
tot vloeistof gekoeld gas of een vloeistof: niet meer dan 5 m3 per opslageenheid; 

c. in geval van een andere potentieel voor het grondwater schadelijke stof, zijnde een 
visceuze of vaste stof: niet meer dan 5000 kilogram per opslageenheid. 

6. In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid, onder b en c, is de aanwezigheid van een 
grotere hoeveelheid van de daar bedoelde stof per opslageenheid toegestaan als die stof 
– getoetst volgens de beoordelingsmethodiek die is opgenomen in bijlage 4, onderdeel 
B, sub B.2 – naar hoedanigheid, mobiliteit en persistentie toelaatbaar is; 

7. Indien in een inrichting als bedoeld in het eerste lid, een potentieel voor het grondwater 
schadelijke stof aanwezig is, bieden de in het tweede lid bedoelde bodembeschermende 
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de hoogst mogelijke vorm van 
bescherming, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat 
a. volledig gesloten procesapparatuur of procesapparatuur met geïntegreerde lek-

detectie wordt toegepast; 
b. proces en opslag vrij van de grond boven een vloeistofdichte vloer of een lekbak 

plaatsvindt; 
c. tussentijds bodemonderzoek met een tenminste tweemaal hogere frequentie plaats-

vindt dan op basis van de NRB wordt aanbevolen, doch tenminste eenmaal per vijf 
jaar. 

8. De artikelen 5.1.3, eerste en tweede lid, 5.3.5 tot en met 5.3.11 en 5.4.5 zijn van 
toepassing op een inrichting als bedoeld in het eerste lid.  

9. Bij het melden bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de wet wordt medegedeeld welke 
potentieel voor het grondwater schadelijke stoffen in de inrichting aanwezig zijn of 
zullen zijn en welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn of worden 
getroffen. 

10. Indien ten aanzien van een inrichting een algemene maatregel van bestuur op grond van 
artikel 8.40 van de wet van toepassing is en niet een melding op grond van artikel 8.41 
van de wet is voorgeschreven, geeft degene die de inrichting drijft, kennis van de in het 
zesde lid bedoelde gegevens. Artikel 5.4.3 van deze verordening is op deze melding van 
toepassing. Het in de eerste volzin bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van een 
inrichting type A als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer.  

11. Het tweede tot en met zevende lid is niet van toepassing op degene die een inrichting 
drijft, voor zover op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële 
regeling de in die leden bedoelde voorschriften reeds voor die inrichting gelden met het 
oog op de waterwinning. 

 
Activiteiten buiten inrichtingen 
Artikel 5.3.4 (werkingssfeer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



De artikelen 5.3.5 tot en met 5.3.11 hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die in een 
grondwaterbeschermingsgebied en buiten een inrichting worden ondernomen tenzij in deze 
verordening anders is bepaald. 
 
Artikel 5.3.5 (boorputten en grond- of funderingswerken) 
1. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden boorputten op te richten, in 

exploitatie te nemen of te hebben.  
 Het verbod geldt niet voor: 

a. boorputten voor de controle van het grondwater ten behoeve van de openbare 
drinkwatervoorziening; 

b. het onderzoeken of saneren van de bodem in het kader van de Wet 
bodembescherming; of 

c. tijdelijke bronbemaling ten behoeve van de uitvoering van werken,  
 mits het BRL SIKB 2100 en protocol 2101 in acht wordt genomen; 

d. brandputten voor de levering van bluswater in het geval van een calamiteit zoals 
 berm-, bos en heidebranden. 

2. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden grond- of funderingswerken uit 
te voeren of te hebben op een diepte van drie meter of meer onder het maaiveld.  
Het verbod geldt niet voor graafwerkzaamheden en het inbrengen van palen indien wordt 
voldaan aan de volgende algemene voorschriften: 
a. bij graafwerkzaamheden: indien grond wordt verwijderd en het bodemprofiel wordt 

aangevuld tot tenminste drie meter onder het maaiveld zoals dat aanwezig was 
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden, en aansluitend op eventueel aangelegde 
kunstwerken;  

b. voor het inbrengen van palen: indien uitsluitend gebruik gemaakt wordt van: 
 1o. grondverdringende gladde geprefabriceerde palen zonder verbrede voet; 

2o. in de grond gevormde palen waarbij een hulpbuis wordt gebruikt die niet 
plaatselijk verbreed is, grondverdringend wordt ingebracht en niet wordt 
getrokken; of 

3o. schroefpalen. 
3. Van het voornemen tot het oprichten van een boorput of het uitvoeren van grond- of 

funderingswerken waarbij toepassing wordt gegeven aan de in het tweede lid bedoelde 
voorschriften, doet degene die de activiteit onderneemt, een melding. Ten aanzien van 
de melding is artikel 5.4.3 van toepassing. 

 
Artikel 5.3.6 (buisleidingen) 
Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een buisleiding te leggen, te hebben, 
te vervangen, te veranderen of te verleggen.  
 
Artikel 5.3.7 (afstromend water) 
1. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden om afstromend water op of in de 

bodem te lozen. Het verbod geldt niet 
a. ten aanzien van gebouwen:  

1˚ indien geen bouwmaterialen worden gebruikt die tot gevolg hebben dat hetgeen 
is bedoeld in artikel 5.2.2, eerste lid, onder a, door afspoelen of uitloging in het 
afstromend water kan komen, of 

2˚ indien afstromend water uitsluitend infiltreert via een doelmatig werkend 
zuiveringssysteem; 

b. bij aanleg of bij reconstructie van wegen: indien het afstromend water uitsluitend 
infiltreert via een doelmatig werkend zuiveringssysteem. 

c. ten aanzien van bestaande wegen en (on)verharde parkeerplaatsen: zolang er geen 
aanleiding is vanuit geconstateerde vervuilingen  

2. Van het voornemen tot het lozen van afstromend water op of in de bodem doet degene 
die de activiteit onderneemt, een melding. Ten aanzien van de melding is artikel 5.4.3 
van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Het is in een grondwaterbeschermingsgebied verboden afstromend water via 
diepinfiltratie in het grondwater te lozen. 

 
Artikel 5.3.7a (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (reservering) 
 
Artikel 5.3.8 (meststoffen) 
1. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied meststoffen op of in de bodem te 

brengen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het op of in de bodem brengen van: 

a. dierlijke meststoffen; 
b. anorganische meststoffen als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet; 
c. compost als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet; 
d. kalkmeststoffen als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 

 
Artikel 5.3.9 (begraafplaatsen) 
Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een begraafplaats of uitstrooiveld als 
bedoeld in de Wet op de lijkbezorging of een dierenbegraafplaats aan te leggen. 
 
Artikel 5.3.10 (energietoevoeging en -onttrekking) 
1. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied werken tot stand te brengen of    

handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte en/of koude aan de bodem  
wordt onttrokken of toegevoegd. 

2. Onder een handeling als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval begrepen het  
oprichten en in exploitatie nemen of hebben van alle soorten bodemenergiesystemen.  

 
Artikel 5.3.11 (IBC-bouwstoffen, verontreinigde grond en baggerspecie) 
1. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied IBC-bouwstof toe te passen.  
2. Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied grond of baggerspecie toe te 

passen. 
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor de toepassing van grond of 

baggerspecie: 
a. op of in de bodem: indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie  

1˚ de achtergrondwaarde niet overschrijdt, dan wel  
2˚ de maximale waarden van de kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt, de kwaliteit 

van de ontvangende bodem gelijk is aan of slechter is dan de kwaliteitsklasse 
wonen en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied 
afkomstig is;  

b. in oppervlaktewater: indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie 
1˚ de achtergrondwaarde niet overschrijdt, dan wel 
2˚ de maximale waarden van de kwaliteitsklasse A niet overschrijdt, de kwaliteit van 

de ontvangende waterbodem gelijk is aan of slechter is dan de kwaliteitsklasse A 
en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is; 

c. bij toepassing in een omvang van meer dan 5000 m3 indien wordt aangetoond dat de 
risico’s op verontreiniging van het grondwater voor de betreffende 
drinkwaterwinning niet toenemen, de grond of baggerspecie uit het 
grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is en de kwaliteit van de grond of 
baggerspecie 
1˚ bij een toepassing op of in de bodem de maximale waarden van de 

kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt; 
2˚ bij een toepassing in oppervlaktewater de maximale waarden van de 

kwaliteitsklasse A niet overschrijdt; 
3˚ voor zover het betreft baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van 

watergangen: op het aangrenzend perceel, met het oog op het herstellen of 
verbeteren van die percelen. 

4. Van het voornemen tot een toepassing als bedoeld in het derde lid, onder a, b en c, doet 
degene die de activiteit onderneemt, een melding. De melding van het voornemen tot 
een toepassing als bedoeld in het derde lid, onder c, bevat de resultaten van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



locatiespecifiek onderzoek op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de risico’s op 
verontreiniging van het grondwater voor de betreffende drinkwaterwinning niet 
toenemen. Ten aanzien van de melding is artikel 5.4.3 van toepassing. 

Titel 5.4 - Overige bepalingen 

Artikel 5.4.1 (beperkingen instructieverplichting) 
De verplichtingen van artikel 5.3.2, tweede lid tot het verbinden van voorschriften aan de 
omgevingsvergunning voor een inrichting gelden niet: 
a. ten aanzien van een inrichting voor zover voor degene die de inrichting drijft, de in dat 

artikel bedoelde voorschriften gelden of aan de vergunning dienen te worden verbonden 
op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling; 

b. voor een omgevingsvergunning voor een inrichting ten aanzien waarvan Onze Minister of 
de Minister van Economische Zaken het bevoegd gezag is. 

 
Artikel 5.4.2 (relatienotagebied) 
Deze titel is niet van toepassing op de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in 
artikel 1.2, vijfde lid, laatste volzin, van de wet. 
 
Artikel 5.4.3 (meldingen) 
1. Indien in deze verordening het doen van een melding conform dit artikel is voorge-

schreven, wordt de melding schriftelijk gedaan en wordt in de melding aangegeven: 
a. de naam en het adres van degene die de melding doet; 
b. de dagtekening; 
c. een beschrijving van de activiteit waarop de melding betrekking heeft; 
d. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen 

van de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden; 
e. op welke wijze aan de bodembeschermende voorschriften wordt voldaan.  

2. De melding wordt gedaan uiterlijk vier weken voordat tot de handeling waarop de 
melding betrekking heeft, wordt overgegaan. 

3. Een melding ingevolge een voorschrift dat aan een omgevingsvergunning voor een 
inrichting is verbonden, wordt gedaan aan het bevoegd gezag. Een melding ingevolge 
artikel 5.3.3, tiende lid, wordt gedaan aan burgemeester en wethouders van de gemeente 
waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen. In andere gevallen 
wordt de melding gedaan aan gedeputeerde staten. 

4. Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van de melding en stuurt onverwijld een 
afschrift van de melding aan het drinkwaterbedrijf. Het geeft uiterlijk binnen zes weken 
na de ontvangst van de melding schriftelijk zijn oordeel of op basis van die gegevens 
verwacht mag worden dat wordt voldaan aan de voorschriften, waarop de melding 
betrekking heeft. 

5. Indien het bestuursorgaan niet binnen de in het vierde lid bedoelde termijn aan degene 
die de melding heeft gedaan een bericht als daar bedoeld heeft gezonden, wordt zijn 
oordeel geacht instemmend te zijn. 

6. De aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden waarop de melding 
betrekking heeft, wordt minimaal twee weken voor de uitvoering van de werkzaamheden 
schriftelijk aan het bestuursorgaan gemeld. 

7. Indien niet binnen zes maanden na de verzending van de in het tweede lid bedoelde 
melding met de handeling waarop die melding betrekking had, is begonnen, dient 
opnieuw een melding te worden gedaan. 

 
Artikel 5.4.4 (ontheffingen) 
1. Indien in een bijzonder geval het algemeen belang de uitvoering van een activiteit 

waarop een verbod betrekking heeft, noodzakelijk maakt, kunnen gedeputeerde staten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



zo nodig in afwijking van artikel 9.3, eerste lid, ontheffing verlenen van de in de artikelen 
5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.11 opgenomen verboden. Aan de ontheffing worden de 
voorschriften verbonden die de hoogst mogelijke vorm van bescherming voor de 
kwaliteit van het grondwater bieden. 

2. In aanvulling op de gegevens bedoeld in artikel 9.9, tweede lid, vermeldt de aanvrager in 
de aanvraag om ontheffing het algemeen belang dat met de uitvoering van de activiteit is 
gediend. 

3. Gedeputeerde staten stellen naast de in artikel 9.11 genoemde organen de inspecteur en 
het drinkwaterbedrijf in de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de 
aanvraag om ontheffing en naar aanleiding van het voornemen een beschikking te geven 
op grond van artikel 9.6 of 9.7 

 
Artikel 5.4.5 (mogelijkheid tot afwijken van instructies) 
1. Indien in een bijzonder geval het algemeen belang de uitvoering van een activiteit 

noodzakelijk maakt en de verplichting van de artikel 5.3.2, tweede lid tot het verbinden 
van voorschriften aan de omgevingsvergunning voor een inrichting daaraan in de weg 
staat, kan het bevoegd gezag van deze verplichting afwijken. Alsdan worden aan de 
vergunning de voorschriften verbonden die de hoogst mogelijke vorm van bescherming 
voor de kwaliteit van het grondwater bieden.  

2. Het bevoegd gezag stelt de in artikel 9.11 genoemde organen, de inspecteur en het 
drinkwaterbedrijf in de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van het 
voornemen om toepassing te geven aan het eerste lid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK 6 BESCHERMING AARDKUNDIGE MONUMENTEN 
Artikel 6.1 (aanwijzing aardkundige monumenten) 
1. Als gebieden waarvoor regels gelden ter bescherming van de aardkundige monumenten, 

zijn aangewezen: 
a. Duin:  

1) Westelijke Kuststrook Texel;  
2) duinen tussen Den Helder en Petten, Zwanenwater;  
3) duingebied van Schoorl en Bergen;  
4) duingebied Noord-Kennemerland, Bergen-Egmond;  
5) duingebied Egmond - Wijk aan Zee;  
6) duinen Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen; 

b. Stuwwal:  
7) Oude land van Texel;  
8) Het eiland Wieringen;  
9) Stuwwallengebieden van het Gooi; 

c. Rivier:  
10) Waver, Vecht en Aetsveldsche polder; 

d. Veen:  
11) <vervallen>;  
12) Alkmaardermeer en Uitgeestermeer;  
13) Naardermeer; 

e. Zee:  
14) Oude Veer en Anna Paulownapolder;  
15) Buitendijkse zandplaten;  
16) Benningbroek West;  
17) Strandwal Spaarnwoude –Haarlemmerliede.  

2. De aardkundige monumenten zijn op de bij deze verordening behorende kaarten als 
zodanig aangegeven en toegelicht.  

 
Artikel 6.2 (zorgplicht) 
1. Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten de 

kwaliteit van een aardkundig monument kan worden geschaad, is verplicht dergelijk 
handelen achterwege te laten - behoudens voor zover dat ingevolge de bepalingen van 
dit hoofdstuk uitdrukkelijk is toegestaan - dan wel, indien dat achterwege laten 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 
hem kunnen worden gevergd teneinde die schade te voorkomen, dan wel indien die 
schade niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 
maken. 

2 In geval van een aantasting of een direct dreigende aantasting, behoort tot de 
maatregelen bedoeld in het eerste lid, in ieder geval dat degene die de werkzaamheden 
verricht of doet verrichten, terstond gedeputeerde staten informeert.  

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover artikel 1.1a, van de wet van 
toepassing is. 

 
Artikel 6.3 (verbod behoudens ontheffing) 
1. Het is verboden in of op een in artikel 6.1 genoemd aardkundige monument, 

handelingen te verrichten, die het aardkundig monument kunnen aantasten. 
2. Onder de in het eerste lid genoemde handelingen, worden in ieder geval begrepen: 

a. Betreden met voertuigen met hoge wiellasten (>40kN) en hoge bandspanningen 
(200kPA (2 bar)) die ondergrondverdichting veroorzaken; 

b. installeren van bodemenergiesystemen; 
c. ontgronden, egaliseren en afgraven voor commerciële doeleinden; 
d. ondergrondse infrastructuur; 
e. permanente peilverlagingen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



f. storten op of in de bodem of het bedrijven van een stortplaats; 
g. graven; 
h. natuurbouwprojecten, niet vallend onder de projecten als genoemd in artikel 6.5, 

eerste lid, onderdeel c. 
3. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het 

eerste lid indien naar hun oordeel het aardkundig monument door de beoogde handeling 
minimaal zal worden aangetast. 

 
Artikel 6.4 (vrijstelling) 
De volgende activiteiten worden vrijgesteld van het verbod als bedoeld in artikel 6.3, lid 1: 

a. Aanpassingen aan bebouwing binnen een bouwvlak van een vastgesteld 
bestemmingsplan; 

b. Particuliere tuinaanleg op een bebouwd perceel; 
c. Onderhoud en revisie aan bestaande boven- en ondergrondse infrastructuur; 
d. Agrarische activiteiten op agrarische percelen; 
e. Installeren, reviseren en onderhoud van winmiddelen binnen het AM ten behoeve van 

de openbare drinkwatervoorziening en noodvoorzieningen; 
f. Wettelijk verplicht bodemonderzoek en -sanering. 

 
Artikel 6.5 (melding) 
1. Voor handelingen, die bijdragen aan de instandhouding van het Aardkundig Monument,  
    welke opgenomen zijn in een door gedeputeerde staten goedgekeurd ‘Beheerplan’ voor  
    het gebied waar het AM onderdeel van is, kan worden volstaan met het indienen van een  
    melding bij gedeputeerde staten; het betreft in elk geval de volgende handelingen: 

a. dynamisch duin- en kustbeheer; 
b. grondverzet; 
c. natuurbouwprojecten ten behoeve van de instandhouding van het aardkundig  
     monument. 

2. De melding wordt uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de handelingen als bedoeld in het 
eerste lid ingediend.  

 
Artikel 6.6 (voorschriften en procedure) 
1. Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 6.3 derde of vierde lid, kunnen voorschriften 

worden verbonden in het belang van de bescherming of instandhouding van het 
aardkundig monument. 

2. Op de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om ontheffing, dan wel tot 
wijziging of intrekking van een ontheffing, is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 7. BODEMSANERING 
 
Artikel 7.1.1 (begripsbepalingen) 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a. saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming; 
b. evaluatieverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming; 
c. nazorgplan: een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming. 
 
Artikel 7.1.2 (wijze van melden) 
1. Het rapport van het nader onderzoek als bedoeld in artikel 29 van de Wet 

bodembescherming, het saneringsplan, het evaluatie-verslag, het nazorgplan en de 
melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming worden met 
de daarbij behorende stukken in viervoud bij gedeputeerde staten ingediend, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier. 

2. Voor de melding, bedoeld in artikel 28 eerste lid, van de Wet bodembescherming wordt 
op het formulier als bedoeld in het eerste lid in aanvulling op de gegevens bedoeld in 
artikel 28, tweede lid, van de Wet bodembescherming in ieder geval vermeld: 

a. Het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de 
verontreiniging zich bevindt; 

b. De naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht .heeft 
op het grondgebied, bedoeld onder a, alsmede van de gebruiker daarvan; 

c. De naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden 
dan wel handelingen zullen worden verricht ten gevolge waarvan de 
verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst. 

 
Artikel 7.1.3 (inhoud saneringsplan) 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming 

worden in het saneringsplan de volgende gegevens vermeld: 
A. Algemene gegevens 
1°. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de 
verontreiniging zich bevindt; 
2°. een kadastrale kaart, welke ten hoogste dertien weken voor de indiening van het 
saneringsplan door het kadaster is afgegeven, waarop het geval van verontreiniging is 
aangegeven; 
3°. een uittreksel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, welke ten 
hoogste dertien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is 
afgegeven; 
4°. het huidige en voorgenomen gebruik van het grondgebied waarop de verontreiniging 
zich bevindt, alsmede de bestemming die op dit grondgebied rust volgens het vigerende 
bestemmingsplan; 
5°. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op 
het 
grondgebied, bedoeld onder 1o, alsmede van de gebruiker daarvan; 
6°. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden; 
7°. de naam en het adres van degene die de sanering feitelijk uitvoert; 
8°. een overzicht van de bij de uitvoering van de sanering belanghebbende natuurlijke en 
rechtspersonen; 
9°. een tijdschema met een planning van de werkzaamheden, waarbij in ieder geval de 
datum 
is aangegeven waarop met de sanering naar verwachting zal worden begonnen; 
10°. een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en 
instanties, voor zover deze ten tijde van het indienen van het saneringsplan bekend zijn; 
11°. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het 
werk te kunnen uitvoeren; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12°. indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd, als bedoeld in artikel 38, derde lid, 
van de Wet bodembescherming: de voorgenomen fasering, alsmede de argumentatie om 
de sanering gefaseerd uit te voeren; 
13°. indien een deelsanering wordt uitgevoerd, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van 
de Wet bodembescherming: de redenen daarvoor. 
 
B. Keuze saneringsvariant 
1°. de argumentatie voor de gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel. 
 
C. De te nemen maatregelen 
1°. een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten maken; 
2°. een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere technische 
voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving; 
3°. een beschrijving van maatregelen die milieuhygienisch ongewenste effecten als 
gevolg van de sanering voorkomen of zoveel mogelijk beperken; 
4°. indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal 
worden onttrokken: 
- de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te onttrekken hoeveelheid 
grondwater; 
- indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd: de 
redenen daarvoor; 
5°. een weergave van de ontgravingscontour en het grondwateronttrekkingssysteem: 
- vanuit bovenaanzicht bezien, aangegeven op een kadastrale kaart, welke ten hoogste 
dertien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven; 
- vanuit zijaanzicht bezien; 
6°. gegevens over de kwaliteit en kwantiteit van de eventueel te gebruiken aanvulgrond; 
7°. gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die, naast de 
verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering; 
8°. een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de grondwatersanering wordt 
gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd; 
9°. een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige begeleiding van de sanering 
plaatsvindt, waartoe in elk geval behoort: het bijhouden van een logboek. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan 
het vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid 
achterwege blijven indien: 

a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken, 
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en 
c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een saneringsplan dat betrekking heeft op een 
sanering van de bodem ten aanzien waarvan artikel 9, vijfde lid, van het Besluit 
tankstations milieubeheer van toepassing is. 

 
Artikel 7.1.3a (inhoud saneringsplan waterbodem) 
1. In een geval als bedoeld in artikel 63c, eerste lid, van de Wet bodembescherming bevat 

het saneringsplan de gegevens als bedoeld in artikel 6.1.3, eerste lid, alsmede de 
volgende gegevens: 

a. bij A. Algemene gegevens 
14° de naam en de functie van het oppervlaktewaterlichaam;  
15° de wijze waarop de beheerder van het watersysteem waarin zich de 
verontreiniging bevindt - voorzover deze niet zelf met de sanering is belast - 
bij de uitvoering van de sanering wordt betrokken; 

b. bij C. De te nemen maatregelen 
10° de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie, onderverdeeld in de 
hoeveelheid onderhoudsbaggerspecie en de hoeveelheid 
saneringsbaggerspecie. 

2. In een geval als bedoeld in artikel 63c, eerste lid, van de Wet bodembescherming is 
artikel 6.1.3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 7.1.4 (meldingsplichten) 
1. Degene die de sanering feitelijk uitvoert op grond van een saneringsplan waarmee 

gedeputeerde staten op basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming 
hebben ingestemd, meldt uiterlijk een week voor de feitelijke aanvang van de 
grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk bij gedeputeerde staten 
de aanvangsdatum van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering. 

2. Indien de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering niet zal worden gestart 
op de overeenkomstig het eerste lid gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig dit 
lid aangepaste aanvangsdatum, meldt de in het eerste lid bedoelde persoon dit 
onverwijld schriftelijk aan Gedeputeerde staten, onder opgave van de nieuwe 
aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, 
meldt de in het eerste lid bedoelde persoon de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee 
weken voor deze datum schriftelijk aan gedeputeerde staten. 

3. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het 
eerste lid bedoelde persoon uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het tijdstip waarop 
over het hele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden en tot 
aanvulling van de ontgraving zal worden overgegaan gedeputeerde staten van dat 
tijdstip op de hoogte. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde 
verplichting tot melding per gedeelte. 

4. De in het eerste lid bedoelde persoon meldt de beëindiging van de grondsanering, 
respectievelijk de grondwatersanering binnen een week na beëindiging van de 
grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk aan gedeputeerde 
staten. 

5. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij door 
Gedeputeerde staten is ingestemd met een gefaseerde aanpak overeenkomstig artikel 
38, derde lid, van de Wet bodembescherming, wordt de beeindiging van iedere 
afzonderlijke fase op de in het vierde lid beschreven wijze gemeld. 

6. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon niet degene is die het saneringsplan heeft 
ingediend, geldt een in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid van dit artikel bedoelde 
verplichting tot melding niet indien degene die het saneringsplan heeft ingediend, die 
melding overeenkomstig het in het betreffende lid bepaalde heeft gedaan. 

7. Indien gedeputeerde staten ten aanzien van de bodem onder oppervlaktewater, voor de 
inwerkingtreding van de Waterwet, hebben vastgesteld dat er sprake is van een ernstig 
en spoedeisend geval, zijn de bovengenoemde leden van overeenkomstige toepassing, 
met uitzondering van het derde lid.  

 
Artikel 7.1.5 (wijziging saneringsplan) 
Bij een melding inzake wijziging van het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, vierde lid, 
van de Wet bodembescherming dienen de volgende gegevens te worden verstrekt: 

a. alle gegevens die afwijken van het saneringsplan, waarmee gedeputeerde staten 
op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben 
ingestemd; 

b. de inhoud van de wijziging; 
c. de reden van de wijziging; 
d. de gevolgen van de wijziging voor de oorspronkelijk beoogde sanerings-

doelstelling en de ter uitvoering daarvan te treffen saneringsmaatregelen. 
 
Artikel 7.1.6 (evaluatieverslag) 
1. Degene die de bodem heeft gesaneerd dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd 

als bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming biedt uiterlijk dertien 
weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden het evaluatieverslag aan 
gedeputeerde staten aan. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming 
worden in het evaluatieverslag de volgende gegevens vermeld: 

a. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de 
verontreiniging zich bevindt; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. een kadastrale kaart, die de actuele situatie weergeeft, met daarop ingetekend de 
contour van de bodemverontreiniging en de contour van de uitgevoerde 
grondsanering, respectievelijk grondwatersanering; 

c. een korte omschrijving van de kwaliteit van de bodem voor het uitvoeren van de 
sanering, waaronder mede begrepen een beschrijving van de aard en omvang van 
de verontreiniging; 

d. gegevens over het verloop van de sanering, waaronder in elk geval: de relevante 
data van de uitvoering; 

e. een beschrijving van de uitvoering van de sanering, voor zover deze wijzigingen 
betreft van onderdelen van het saneringsplan waarmee is ingestemd, alsmede de 
reden voor deze wijzigingen, die zijn gemeld ingevolge artikel 39, vierde lid, van 
de Wet bodembescherming; 

f. een beschrijving van de uitvoering van de sanering naar aanleiding van 
aanwijzingen ingevolge artikel 38, vierde lid, en 39, vijfde lid, van de Wet 
bodembescherming die een wijziging inhouden van onderdelen van het 
saneringsplan waarmee is ingestemd; 

g. een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen, waaronder afmetingen 
van ontgravingen, de analyseresultaten van de controlegrondmonsters, 
depotmonsters, in- en effluentmonsters en monsters uit waarnemingsfilters; 

h. de daadwerkelijk gemaakte saneringskosten, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen de kosten van onderzoek en de kosten van sanering. 

3. Indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven: een 
beschrijving van deze verontreiniging, als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, onder b, van 
de Wet bodembescherming met hierbij een verwijzing naar het nazorgplan, bedoeld in 
artikel 39d, eerste lid, van de Wet bodembescherming dat op deze verontreiniging ziet 
en dat tegelijkertijd met het evaluatieverslag wordt ingediend bij gedeputeerde staten. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan 
het vermelden in het evaluatieverslag van gegevens als bedoeld in het tweede lid 
achterwege blijven indien: 

a. bij de indiening van het evaluatieverslag wordt aangegeven welke gegevens 
ontbreken, 

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en 
c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het evaluatieverslag. 

 
Artikel 7.1.7 (nazorgplan) 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste en tweede lid, van de Wet 

bodembescherming worden in het nazorgplan de volgende gegevens vermeld: 
 

A. Algemene gegevens 
1° het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de 
verontreiniging zich bevindt; 
2° een kadastrale kaart, die de actuele situatie weergeeft, met daarop ingetekend de 
contour van de bodemverontreiniging en de contour van de uitgevoerde grondsanering, 
respectievelijk grondwatersanering; 
3° het huidige en toekomstige gebruik van het grondgebied waarop de verontreiniging 
zich bevindt, alsmede de bestemming die op dit grondgebied rust volgens het vigerende 
bestemmingsplan; 
4° een overzicht van bij de nazorg betrokken personen en instanties, waartoe in elk geval 
behoren: naam- en adresgegevens, taken en verantwoordelijkheden; 
5° indien een ander dan degene die de bodem heeft gesaneerd in het nazorgplan wordt 
aangewezen als degene die is belast met de uitvoering van de nazorgmaatregelen: de 
door betrokken partijen ondertekende contractuele afspraken die gelden en waaruit 
blijkt dat diegene zich tot de uitvoering 
hiervan verbindt. 
 
B. Aanvangssituatie 
1° een globale beschrijving van de sanering en de reden voor de achtergebleven 
verontreiniging; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° een beschrijving van de aard, de omvang, de mate en de ligging van de 
achtergebleven verontreiniging van de grond en het grondwater, waartoe in elk geval 
behoort: een kadastrale kaart, die de actuele situatie weergeeft, met daarop de 
achtergebleven verontreiniging; 
3° indien isolerende voorzieningen zijn aangebracht: een beschrijving van de aard van 
deze voorzieningen, inclusief kaartmateriaal met daarop de ligging van deze 
voorzieningen (dwarsdoorsnede en bovenaanzicht); 
4° indien de restverontreiniging wordt gemonitord: een beschrijving van het 
monitoringssysteem, inclusief kaartmateriaal met daarop de plaats en filterstelling van 
de monitoringspeilbuizen (dwarsdoorsnede en bovenaanzicht); 
5° een beschrijving van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt en haar 
omgeving, waaronder in ieder geval: de bodemopbouw, de geohydrologie en de 
aanwezigheid van kwetsbare objecten en activiteiten in de omgeving; 
6° een kaart met daarop aangegeven de aanwezige kabels en leidingen in het gebied 
waar de achtergebleven verontreiniging zich bevindt. 
 
C. Gebruiksbeperkingen 
1° indien gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn: een beschrijving van deze beperkingen, 
met bijbehorend kaartmateriaal (bovenaanzicht); 
 
D. Nazorgmaatregelen 
1° de doelstelling van de nazorg; 
2° een beschrijving van de nazorgmaatregelen en de nazorgvoorzieningen, alsmede de 
verwachte levensduur daarvan; 
3° indien isolerende voorzieningen zijn aangebracht: een beschrijving van de wijze 
waarop de aangebrachte isolerende voorzieningen worden beheerd en onderhouden, de 
wijze en frequentie van de controle op het functioneren van de voorzieningen en de 
criteria waarmee dit wordt beoordeeld, en de wijze waarop gehandeld wordt als de 
voorzieningen niet naar behoren functioneren; 
4° indien de restverontreiniging wordt gemonitord: een beschrijving van de wijze waarop 
en de frequentie waarmee de restverontreiniging wordt gemonitord, hoe de resultaten 
worden 
geïnterpreteerd, de wijze waarop de monitoringsinstrumenten worden beheerd en 
onderhouden en hoe gehandeld wordt als de verwachte resultaten niet worden bereikt; 
5° een beschrijving van hoe wordt gehandeld bij calamiteiten; 
6° een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om de 
nazorg te kunnen uitvoeren. 
 
E. Rapportage en evaluatie 
1° de tijdstippen waarop over de resultaten van de nazorg aan het bevoegd gezag verslag 
wordt gedaan. 
 
F. Financiële aspecten 
1° een begroting van de kosten van de nazorgmaatregelen, inclusief de eventueel 
noodzakelijke vervangingen van de voorzieningen. 

 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste en tweede lid, van de Wet 

bodembescherming kan het vermelden in het nazorgplan van gegevens als bedoeld in 
het eerste lid achterwege blijven indien: 

a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken, 
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en 
c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan. 

 
Artikel 7.1.8 (saneringen in opdracht van de provincie) 
1. Voordat gedeputeerde staten overgaan tot sanering van een geval van ernstige 

verontreiniging stellen zij een saneringsplan vast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Nadat gedeputeerde staten de sanering of een fase van de sanering als bedoeld in artikel 
38, derde lid, van de Wet bodembescherming van een geval van ernstige verontreiniging 
hebben uitgevoerd, stellen zij een evaluatieverslag vast. 

3. Indien na de uitvoering van de sanering een verontreiniging in de bodem aanwezig is 
gebleven en in het evaluatieverslag, bedoeld in het tweede lid, is aangegeven dat 
beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen als bedoeld in artikel 39c, 
eerste lid, onder f, van de Wet bodembescherming noodzakelijk zijn, stellen 
Gedeputeerde staten een nazorgplan vast. 

4. Op de voorbereiding van een beschikking voor de in dit artikel bedoelde saneringen op 
grond van artikel 29 van de Wet bodembescherming en van een besluit tot vaststelling 
van een saneringsplan, respectievelijk een evaluatieverslag en een nazorgplan is de in de 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 

5. Gedeputeerde staten kunnen besluiten dat de in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht geregelde procedure niet wordt toegepast indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat aan de toepassing van die procedure geen behoefte bestaat. 

6. Indien gedeputeerde staten toepassing geven aan het vijfde lid, doen zij hiervan 
mededeling in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. 

7. Met betrekking tot de inhoud van het saneringsplan, respectievelijk het evaluatieverslag 
en het nazorgplan zijn de artikelen 39, eerste lid, respectievelijk 39c, eerste lid en 39d, 
tweede lid, van de Wet bodembescherming en de artikelen 6.1.3, respectievelijk 6.1.6 en 
6.1.7 van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 7.1.9 (nazorgmaatregelen) 
Indien na sanering door of namens de provincie verontreiniging in de bodem is 
achtergebleven en hierop nazorgmaatregelen noodzakelijk zijn die door of namens de 
provincie worden uitgevoerd, worden deze maatregelen onder voorwaarden opgedragen aan 
Afvalzorg Bodemservice BV.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 8 Aanwijzing industrieterreinen van regionaal belang 
 
Artikel 8.1 (aanwijzing industrieterreinen van regionaal belang) 
1. Als industrieterreinen van regionaal belang als bedoeld in artikel 163, tweede lid, van de 

Wet geluidhinder zijn aangewezen de volgende gezoneerde industrieterreinen: 
 
Industrieterrein Geluidzone vastgesteld 

bij KB besluit d.d. 
 

Besluitnummer 
 

Westpoort 15 juni 1993 17593015 
 

Zaandammer en 
Achtersluispolder 

december 1990 30890008 
 

IJmond 26 mei 1993 03293009 
 

Schiphol-Oost 11 augustus 1992 29192006 
 

De Pijp 27 juli 1990 0670102 
 

 
2. De aanwijzingen van de geluidszones, zoals aangegeven in het eerste lid, van deze 

bepaling blijven van kracht ook indien de geluidszone(s) zelf bij afzonderlijk besluit 
word(t)en gewijzigd. 

3. De in lid 1 benoemde industrieterreinen van regionaal belang en de bijbehorende 
geluidzones zijn op de bij deze verordening behorende kaarten als zodanig aangegeven.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 9 ONTHEFFINGEN EN OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
 
Artikel 9.1 
Van de bepalingen van deze verordening en van de daarvan deel uitmakende bijlagen kan 
een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 van de wet worden verleend voor zover dat bij die 
bepalingen is aangegeven. Dit hoofdstuk is van toepassing op de totstandkoming van de 
beschikking op de aanvraag tot het geven van een ontheffing en van de beschikking tot 
wijziging of intrekking van een ontheffing. Bij het verplicht aanhaken van een ontheffing bij 
de omgevingsvergunning, is dit hoofdstuk eveneens van toepassing. 
 
Artikel 9.2 
1. Het bevoegd gezag houdt bij de beslissing op de aanvraag om ontheffing in ieder geval 

rekening met: 
a. het voor hem geldende milieubeleidsplan; 
b. de richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de gedraging 

waarvoor ontheffing wordt gevraagd, gevolgen kan hebben, voor zover de 
verplichting om daarmee rekening te houden is vastgelegd in hoofdstuk 4. 

2. Het bevoegd gezag neemt bij de beslissing op de aanvraag om ontheffing, en indien van 
toepassing een omgevingsvergunning, in ieder geval in acht de grenswaarden voor de 
onderdelen van het milieu, waarvoor de gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, 
gevolgen kan hebben, voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is 
vastgelegd in hoofdstuk 4. 

 
Artikel 9.3 
1. Een ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, kan worden 

verleend, indien het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing, 
en indien van toepassing een omgevingsvergunning is verleend, zich daartegen niet 
verzet. 

2. De ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, wordt geweigerd 
indien door het stellen van voorschriften niet voldoende kan worden tegemoet gekomen 
aan het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing, en indien van 
toepassing een omgevingsvergunning, wordt gevraagd. 

3. De ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, wordt in ieder geval 
geweigerd, indien verlening daarvan niet in overeenstemming zou zijn met hetgeen 
overeenkomstig artikel 9.2, tweede lid, in acht moet worden genomen. 

 
Artikel 9.4 
1. Aan een ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, worden de 

voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het belang dat beschermd 
wordt door de bepaling waarvan ontheffing of een omgevingsvergunning wordt verleend. 

2. Met betrekking tot de ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, 
en de hieraan te verbinden voorschriften zijn de artikelen 2.22, eerste en vijfde lid, en 
tweede lid juncto artikel 2.14, eerste lid, onder a, onder 5◦, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en 5.5, eerste, vierde en vijfde lid, 5.7, tweede en vijfde lid, 
en 5.9 van het Besluit omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 9.5 
Een ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, geldt voor degene aan 
wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, tenzij bij de ontheffing, en indien van 
toepassing een omgevingsvergunning, anders is bepaald. 
 
Artikel 9.6 
1. Op aanvraag van de houder van een ontheffing en indien van toepassing een 

omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag voorschriften, die aan de ontheffing en 
omgevingsvergunning zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog 
voorschriften aan de ontheffing en de omgevingsvergunning verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Het bevoegd gezag kan –anders dan op aanvraag van de houder- voorschriften die aan 
een ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, zijn verbonden, 
wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog voorschriften aan een ontheffing en een 
omgevingsvergunning verbinden in het belang dat beschermd wordt door de bepaling 
waarvan ontheffing en een omgevingsvergunning is verleend. 

 
Artikel 9.7 
1. Het bevoegd gezag kan een ontheffing, en indien van toepassing een 

omgevingsvergunning, geheel of gedeeltelijk intrekken op aanvraag van de houder van 
de ontheffing en omgevingsvergunning, indien het belang dat beschermd wordt door de 
bepaling waarvan ontheffing of de bepaling waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend, zich daartegen niet verzet. 

2. Het bevoegd gezag kan – anders dan op aanvraag van de houder- een ontheffing, en 
indien van toepassing een omgevingsvergunning, geheel of gedeeltelijk intrekken indien: 

a. het gebruik maken van de ontheffing of de omgevingsvergunning ontoelaatbaar 
nadelige gevolgen heeft voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling 
waarvan ontheffing of waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, en 
toepassing van artikel 9.6 redelijkerwijs daarvoor geen oplossing biedt; 

b. gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 
ontheffing of omgevingsvergunning; 

c. bij de ontheffing is bepaald dat zij niet geldt voor de rechtsopvolgers van degene 
aan wie zij is verleend: de houder van de ontheffing niet meer degene is die de 
gedraging waarvoor ontheffing is verleend, uitvoert; 

d. indien het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing, en 
indien van toepassing een omgevingsvergunning, dat vereist. 

 
Artikel 9.8 
Met betrekking tot de totstandkoming van een beschikking op grond van artikel 9.6 of 9.7 
zijn artikel 1.3, derde lid, van de wet en de artikelen 9.2 tot en met 9.4 van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 9.9 
1. Een aanvraag om een ontheffing, en indien van toepassing een omgevingsvergunning, op 

de voorbereiding waarvan de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing is, wordt in vijfvoud ingediend bij het bevoegd gezag. Een 
aanvraag om een ontheffing van, of een omgevingsvergunning voor, een of meer 
verboden, vervat in hoofdstuk 9, wordt in zevenvoud ingediend. Andere aanvragen 
worden in drievoud ingediend, tenzij in deze verordening anders is bepaald. 

2. Een aanvraag bevat in ieder geval: 
a. een beschrijving van de gedraging waarvoor een ontheffing, en indien van 

toepassing een omgevingsvergunning, wordt verzocht, daaronder begrepen 
gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of 
andere werken; 

b. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt 
verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden; 

c. een opgave van de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van stoffen ten 
aanzien waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van belang zijn 
voor de nadelige gevolgen voor het milieu die de gedraging kan veroorzaken, 
alsmede van de te verwachten emissies. 

 
Artikel 9.10 
1. Indien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is met betrekking 

tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een ontheffing, en indien 
van toepassing een omgevingsvergunning, stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid 
advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag: 

a. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de gedraging waarvoor 
ontheffing of een omgevingsvergunning wordt gevraagd, plaatsvindt of zal 
plaatsvinden, in gevallen waarin deze niet het bevoegd gezag zijn, of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. gedeputeerde staten, in gevallen waarin ontheffing of een omgevingsvergunning 
wordt gevraagd voor een gedraging die plaats vindt of zal plaatsvinden in een 
milieubeschermingsgebied, en deze niet het bevoegd gezag zijn. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het voornemen een 
beschikking te nemen als bedoeld in artikel 9.6 of 9.7. 

 
Artikel 9.11 
In het geval een aanvraag om ontheffing, en indien van toepassing een 
omgevingsvergunning, of een voornemen een beschikking te geven op grond van 
artikel 9.6 of 9.7, betrekking heeft op een in hoofdstuk 5 gesteld verbod, stelt het bevoegd 
gezag 
a. de inspecteur, 
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de gedraging waarvoor ontheffing 
wordt gevraagd, plaatsvindt of zal plaatsvinden, en 
c. de grondwateronttrekker 
in de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van die aanvraag respectievelijk over 
dat voornemen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 10. VERGOEDING VAN KOSTEN EN SCHADE 
 
Artikel 10.1 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de totstandkoming van beschikkingen van Gedeputeerde 
staten ingevolge artikel 4.2 en ingevolge artikel 4.3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met betrekking tot de vergoeding van kosten of schade door het van 
toepassing worden van bepalingen van deze verordening. 
 
Artikel 10.2 
De aanvraag om vergoeding van kosten of schade bevat ten minste de volgende gegevens: 
a. de bepalingen van deze verordening door het van toepassing worden waarvan de 
aanvrager zich voor kosten ziet gesteld, dan wel schade lijdt; 
b. de aard en de omvang van de kosten dan wel de schade; 
c. de wijze waarop de kosten dan wel de schade naar het oordeel van de verzoeker dienen 
te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, het bedrag dat naar zijn 
oordeel voor vergoeding in aanmerking komt. 
 
Artikel 10.3 
1. Gedeputeerde staten kunnen deskundigen aanwijzen die zijn belast met het adviseren 

inzake het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 10.2. 
2. Gedeputeerde staten kunnen het advies inwinnen van de in het eerste lid bedoelde 

deskundigen omtrent een aanvraag om vergoeding of omtrent het voornemen tot een 
toekenning daarvan uit eigen beweging. 

3. Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, wordt de aanvrager van de 
beschikking in de gelegenheid gesteld aan die deskundigen zijn aanvraag toe te lichten. 
Indien gedeputeerde staten voornemens zijn uit eigen beweging een beschikking te 
geven, wordt degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, in de gelegenheid gesteld 
zijn opvattingen omtrent het voornemen aan de deskundigen kenbaar te maken. 

4. Indien de aanvraag om vergoeding of het voornemen tot de toekenning daarvan uit eigen 
beweging betrekking heeft op kosten dan wel schade door het van toepassing worden 
van bepalingen van hoofdstuk 5, en deskundigen zijn aangewezen die zijn belast met het 
adviseren inzake de toekenning van die vergoeding, wordt de betrokken 
grondwateronttrekker in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over die aanvraag of 
dat voornemen aan die deskundigen kenbaar te maken. 

5. De deskundigen brengen advies uit inzake: 
a. de vraag of de kosten zijn gemaakt, dan wel de schade is geleden door het van 

toepassing worden van bepalingen van deze verordening; 
b. de omvang van de kosten dan wel de schade; 
c. de vraag of de kosten dan wel de schade niet of niet geheel ten laste van de 

benadeelde behoren onderscheidenlijk behoort te blijven; 
d. de vraag in hoeverre op een andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan 

worden voorzien; 
e. de vraag of er aanleiding is voor maatregelen of voorzieningen waardoor de 

kosten dan wel de schade, anders dan door een vergoeding in geld, kunnen 
onderscheidenlijk kan worden beperkt of ongedaan gemaakt; 

f. de hoogte van de toe te kennen vergoeding. 
6. De deskundigen brengen hun advies zo snel mogelijk uit aan gedeputeerde staten, doch 

in elk geval binnen dertien weken na ontvangst van het verzoek om advies. 
Gedeputeerde staten zenden een afschrift van het advies aan degene tot wie de 
beschikking zal zijn gericht, en in een geval als bedoeld in het vierde lid, tevens aan de 
grondwateronttrekker. Gedeputeerde staten vermelden daarbij de termijn waarbinnen zij 
hun opvattingen omtrent het advies aan hen kenbaar kunnen maken. 

 
Artikel 10.4 
Indien geen toepassing is gegeven aan artikel 10.3, tweede lid, en de aanvraag om 
vergoeding of het voornemen tot de toekenning daarvan uit eigen beweging betrekking 
heeft op kosten dan wel schade door het van toepassing worden van bepalingen van 
hoofdstuk 5, stellen gedeputeerde staten de betrokken grondwateronttrekker in de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen voordat zij hieromtrent een beslissing 
nemen. 
 
Artikel 10.5 
1. Indien het gezag als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, gedeputeerde staten verzoekt in te stemmen met de toekenning van 
een vergoeding van kosten dan wel schade door het aan een omgevingsvergunning voor 
een inrichting verbinden van voorschriften, waarvan de inhoud is aangegeven in 
hoofdstuk 4, 5 of 6, gaat dat verzoek tenminste vergezeld van: 

a. indien dat gezag een aanvraag om een vergoeding heeft ontvangen: een afschrift 
van die aanvraag en de daarbij gevoegde stukken; 

b. indien de grondwateronttrekker schriftelijk zijn opvattingen over de aanvraag of 
het voornemen om een vergoeding toe te kennen heeft kenbaar gemaakt: een 
afschrift van die opvattingen; 

c. indien dat gezag een advies van deskundigen als bedoeld in artikel 4.2, derde lid  
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft ingewonnen: een afschrift 
van dat advies; 

d. het ontwerp van de beschikking houdende de toekenning van een vergoeding, 
dan wel, indien dat gezag de beschikking reeds heeft gegeven: een afschrift van 
die beschikking. 

2. Indien bij het verzoek niet een afschrift van de opvattingen van de grondwateronttrekker 
is gevoegd, stellen gedeputeerde staten hem in de gelegenheid zijn zienswijze over het 
verzoek naar voren te brengen. 

3. Gedeputeerde staten geven de beschikking op het verzoek om instemming uiterlijk vier 
maanden na ontvangst van dat verzoek, of, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 
10.3, tweede lid, binnen zeven maanden na ontvangst van het verzoek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 11 HANDHAVING 
 
Artikel 11.1 
1. Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens deze 

verordening verleende vergunning of ontheffing, is verboden. 
2. Een gedraging in strijd met een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet 

bodembescherming gegeven beschikking omtrent het saneringsplan en de daaraan 
verbonden voorwaarden, alsmede een gedraging in strijd met op grond van artikel 27, 
tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven aanwijzingen dan wel in strijd met 
op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, is verboden. 

 
Artikel 11.2 
Een gedraging in strijd met 
a. artikel 3.2.3, eerste lid, 4.1.4, eerste lid, 5.1.3, eerste lid, 6.2, eerste lid, 7.1.4 of 7.1.6; 
b. een verbodsregel uit hoofdstuk 4, 5 of 6; 
c. een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven beschikking 
omtrent het saneringsplan en de daaraan verbonden voorwaarden; 
d. een op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven 
aanwijzing, of 
e. een op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde 
beveiligingsmaatregel,  
is een strafbaar feit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 12 SLOT- OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 12.1 
De Provinciale milieuverordening Noord-Holland tranche 6a wordt ingetrokken. 
 
Artikel 12.2 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van publicatie in het provinciaal blad. 
 
Artikel 12.3 
Deze verordening wordt aangehaald als: Provinciale Milieuverordening Noord-Holland. 
 
Artikel 12.4 (verleende ontheffingen) 
1. Ontheffingen die zijn verleend op grond van artikel 9.4 van deze verordening zoals die 

gold voor het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden, worden gelijk gesteld aan 
een ontheffing op grond van hoofdstuk 4. 

2. Ontheffingen die zijn verleend op grond van artikel 11.2 van deze verordening zoals die 
gold voor het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden, worden gelijk gesteld aan 
een ontheffing op grond van hoofdstuk 6. 

 
Artikel 12.5 (overgangsrecht inrichtingen in waterwingebieden 
1. Het in artikel 5.2.1 gestelde verbod tot het in werking hebben van een inrichting in een 

waterwingebied is niet van toepassing op een inrichting die onmiddellijk voorafgaand 
aan de inwerkingtreding van artikel 5.2.1 in overeenstemming met de voor die inrichting 
op dat moment geldende regels van deze verordening in werking is.  

2. Ten aanzien van een inrichting als bedoeld in het eerste lid blijven de op dat moment 
geldende regels van deze verordening van toepassing 

a. voor een inrichting waarvoor een omgevingsvergunning voor een inrichting is 
verleend:  totdat de in het vierde lid bedoelde voorschriften in werking zijn 
getreden; 

b. voor een inrichting waarvoor geen omgevingsvergunning voor een inrichting is 
vereist: tot de in het vijfde lid bedoelde dag.  

3. Het is verboden een inrichting als bedoeld in het eerste lid of de werking van een der-
gelijke inrichting te veranderen indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die 
verandering naar aard of omvang nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van 
het grondwater met het oog op de waterwinning. 

4. Indien voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid een omgevingsvergunning voor 
een inrichting is verleend, verbindt het bevoegd gezag binnen vier jaar na de 
inwerkingtreding van dit artikellid aan de vergunning de voorschriften die zijn bedoeld in 
artikel 5.3.2, tweede lid.  Het bevoegd gezag bepaalt daarbij dat de betreffende 
voorschriften eerst in werking treden met ingang van de eerste dag van het achtste jaar 
na de inwerkingtreding van dit artikellid, met uitzondering van het voorschrift bedoeld in 
artikel 5.3.2, tweede lid, aanhef en onder e, 3˚ (tussentijds bodemonderzoek) dat direct 
in werking treedt als het besluit van het bevoegd gezag in werking treedt. Artikel 5.4.5 is 
van toepassing. 

5. Indien voor een inrichting als bedoeld in het eerste lid geen omgevingsvergunning voor 
een inrichting is vereist, zijn artikel 5.3.3, tweede tot en met tiende lid, en artikel 5.4.5 
van toepassing met ingang van de eerste dag van het achtste jaar na de inwerkingtreding 
van die artikelen, met uitzondering van het voorschrift bedoeld in artikel 5.3.3, zevende 
lid, aanhef en onder c, (tussentijds bodemonderzoek) dat direct in werking treedt. 

 
Artikel 12.6 (overgangsrecht activiteiten buiten inrichtingen in waterwingebieden) 
Het in artikel 5.2.2, eerste lid, onder b gestelde verbod tot het hebben en gebruiken van een 
constructie of een werk in een waterwingebied is niet van toepassing op een constructie of 
een werk die respectievelijk dat onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van arti-
kel 5.2.2 in overeenstemming met de daarvoor tot op dat moment geldende regels van deze 
verordening werd gehouden of gebruikt. Indien de constructie of het werk bestaat uit een 
gebouw, een weg of een andere verharding is artikel 5.3.7 van overeenkomstige toepassing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



vanaf het moment dat de constructie of het werk wordt onderworpen aan herstructurering of 
groot onderhoud. 
 
Artikel 12.7 (overgangsrecht verboden inrichtingen in 
grondwaterbeschermingsgebieden) 
1. Het in artikel 5.3.1 gestelde verbod tot het in werking hebben van een inrichting in een 

grondwaterbeschermingsgebied is niet van toepassing op een inrichting die onmiddellijk 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 5.3.1 in overeenstemming met de voor 
die inrichting tot op dat moment geldende regels van deze verordening in werking is.  

2. Artikel 12.6, tweede tot en met vijfde lid, is van toepassing. 
 
Artikel 12.8 (overgangsrecht niet-verboden inrichtingen in 
grondwaterbeschermingsgebieden) 
1. Indien voor een inrichting als bedoeld in artikel 5.3.2 onmiddellijk voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van dat artikel een omgevingsvergunning voor een inrichting van kracht 
is, verbindt het bevoegd gezag binnen vier jaar na de inwerkingtreding van dat artikel 
aan de vergunning de in dat artikel bedoelde voorschriften. Het bevoegd gezag bepaalt 
daarbij dat de betreffende voorschriften eerst in werking treden met ingang van de 
eerste dag van het achtste jaar na de inwerkingtreding van dat artikel, met uitzondering 
van het voorschrift bedoeld in artikel 5.3.2, tweede lid, aanhef en onder e, 3˚ 
(tussentijds bodemonderzoek) dat direct in werking treedt. Artikel 5.4.5 is van 
toepassing. 

2. Artikel 5.3.3 is voor een inrichting die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van dat artikel met inachtneming van de op dat moment geldende regels van deze 
verordening in werking is, van toepassing met ingang van de eerste dag van het achtste 
jaar na de inwerkingtreding van dat artikel, met uitzondering van het voorschrift bedoeld 
in artikel 5.3.3, zevende lid, aanhef en onder c (tussentijds bodemonderzoek) dat direct 
in werking treedt. Voor de inrichting blijven de bedoelde geldende regels van toepassing 
tot het in de vorige volzin aangegeven tijdstip.  

 
Artikel 12.9 (overgangsrecht activiteiten buiten inrichtingen in 
grondwaterbeschermingsgebieden) 
1. De artikelen 5.3.5, 5.3.7 en 5.3.10 zijn niet van toepassing op een activiteit die 

onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op de activiteit betrekking 
hebbende artikel wordt ondernomen in overeenstemming met de voor die activiteit op 
dat moment geldende regels op grond van deze verordening. Voor de activiteit blijven de 
bedoelde geldende regels van toepassing. 

2. Het in artikel 5.3.6 gestelde verbod met betrekking tot het hebben van een buisleiding is 
niet van toepassing op een buisleiding die voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze bepaling is aangelegd met een ontheffing op grond van artikel 10.3.2.3 van deze 
verordening zoals die gold voor het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden. Het 
in artikel 5.3.6 gestelde verbod voor het vervangen, veranderen of verleggen van een 
buisleiding geldt niet voor een buisleiding als bedoeld in de vorige volzin, indien met een 
door een deskundige opgestelde risicoanalyse is aangetoond dat de kans op 
grondwaterverontreiniging door dat vervangen, veranderen of verleggen gelijk blijft of 
kleiner wordt ten opzichte van de daaraan voorafgaande situatie. Van het voornemen tot 
het vervangen, veranderen of verleggen van de buisleiding doet degene die de activiteit 
onderneemt, een melding. Ten aanzien van de melding is artikel 5.4.3 van toepassing.  

3. Het in artikel 5.3.9 gestelde verbod met betrekking tot een begraafplaats, een 
uitstrooiveld en een dierenbegraafplaats geldt niet voor het hebben van een begraaf-
plaats, een uitstrooiveld of een dierenbegraafplaats, die respectievelijk dat onmiddellijk 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 5.3.9 overeenkomstig de daarvoor op 
dat moment geldende regels op grond van deze verordening wordt gehouden. Het 
verbod geldt evenmin voor het uitbreiden van een begraafplaats en een uitstrooiveld als 
bedoeld in de vorige zin, indien voor die uitbreiding de Inspectierichtlijn Wet op de 
lijkbezorging van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, laatste druk, in acht wordt genomen, voor zover 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



die richtlijn van belang is voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de 
waterwinning. Degene die een begraafplaats of een strooiveld uitbreidt, doet daarvan een 
melding aan gedeputeerde staten. Artikel 5.4.3 is op deze melding van toepassing. 

 
Artikel 12.10 (overgangsrecht lopende vergunning- en ontheffingprocedures) 
1. Indien de aanvraag tot het geven, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning is 

ingediend of het ambtshalve voornemen daartoe is bekend gemaakt voor het tijdstip 
waarop dit artikel in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige 
vergunningen in deze verordening bepaalde van toepassing tot het tijdstip waarop de 
beschikking onherroepelijk is geworden. Met betrekking tot een vergunning die met 
toepassing van de vorige volzin is tot stand gekomen, zijn de artikelen 12.5, 12.7 en 
12.8 , van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien de aanvraag tot het geven, wijzigen of intrekken van een ontheffing op grond van 
een artikel in hoofdstuk 10, van deze verordening is ingediend of het ambtshalve 
voornemen daartoe is bekend gemaakt voor het tijdstip waarop dit artikel in werking 
treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige ontheffingen en de intrekking 
daarvan geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking 
onherroepelijk is geworden. Met betrekking tot een ontheffing die met toepassing van de 
vorige volzin is tot stand gekomen, zijn de artikelen 12.6 en 12.9 van overeenkomstige 
toepassing. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitgegeven op 29 november 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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