
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 19-10-2010,  
nr 2010-48396 tot bekendmaking van 
het Besluit beperking vooroverleg 
ruimtelijke ordening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat zij in 
hun vergadering van 19-10-2010 onder nr. 1 het 
volgende besluit hebben genomen:

Besluit

Gezien artikel 3.1.1 lid 2 en 5.1.1 lid 2 van het 
Besluit ruimtelijke ordening te bepalen dat het, 
behoudens de hierna te noemen gevallen, niet 
langer noodzakelijk is om vooroverleg te plegen 
met de provincie over de in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uit-
werkingsplannen en projectbesluiten (hierna 
gezamenlijk aangeduid als “bestemmings-
plannen”)

Gezien onze Structuurvisie 2040 en de Provin-
ciale ruimtelijke verordening structuurvisie 
(PRVS) is wel vooroverleg vereist over:

1  Bestemmingsplannen binnen het bestaand 
bebouwd gebied (BBG) zoals bedoeld in 
artikel 9 lid 1 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie (PRVS) , wanneer 
deze (deels) betreffen:

 a  grootschalige voorzieningen,volumineuze 
detailhandel op bedrijventerreinen en 
grootschalige perifere detailhandel;

 b  plannen met betrekking tot aanleg of 
uitbreiding van bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties die (nog) niet zijn 
opgenomen in de geldende provinciale 
planningsopgave;

 c  plannen binnen de kernzone van de 
stelling van Amsterdam;

 d  plannen binnen de zones luchtvaart-
lawaai, zones rond industrieterreinen en 
zones risico luchtverkeer alsmede alle 

plannen voor de 26 bedrijventerreinen 
langs het kanaal en de haven en indus-
triële bedrijven aan de Zaan die zijn 
opgenomen in het Masterplan Noordzee-
kanaalgebied;

 e  plannen voor IPPC- en BRZO inrichtingen 
waarvoor de provincie in het kader van de 
Wet milieubeheer bevoegd gezag is en 
plannen in de onmiddellijke omgeving 
van deze inrichtingen;

 f  plannen voor aanpassingen aan provin-
ciale wegen en -vaarwegen of plannen die 
leiden tot een aanzienlijke verkeers-
toename op provinciale wegen;

 g  plannen binnen archeologisch 
waardevolle gebieden.

2  Bestemmingsplannen buiten bestaand 
bebouwd gebied die functiewijzigingen 
betreffen of leiden tot een nieuwe ver stede-
lijking of  uitbreiding van een bestaande 
verstedelijking zoals bedoeld in artikel 1 van 
de PRVS.

De nieuwe werkwijze met betrekking tot het 
vooroverleg en de gevolgen van dit besluit worden 
een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Inwerkingtreding
Dit besluit ex artikel 3.1.1 lid 2 Bro en 5.1.1. lid 2 
Bro treedt in werking daags na publicatie in dit 
blad.

Haarlem, 19 oktober 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

J.W. Remkes, voorzitter. 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 27 oktober 2010.
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