
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 8 mei 2012, nr. 2012-
17090 tot vaststelling van het Besluit 
beperking vooroverleg ruimtelijke 
ordening 2012.  
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gezien de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en 
de Provinciaal Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie;

Gelet op artikel 3.1.1., tweede lid, van de Besluit 
ruimtelijke ordening en artikel 6.18 van het 
Besluit omgevingsrecht;

Besluiten vast te stellen:

Besluit beperking vooroverleg ruimtelijke 
ordening 2012

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder bestemmings-
plannen: bestemmingsplannen, wijzigings-
plannen, uitwerkingsplannen, omgevings-
vergunningen en projectbesluiten.

Artikel 2
1  Er is overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening vereist over 
bestemmingsplannen binnen bestaand 
bebouwd gebied zoals bedoeld in artikel 9, 
eerste lid van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie,voor zover deze al 
dan niet gedeeltelijk 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 begrenzing van de 
werelderfgoederen de Stelling van 
Amsterdam en de Beemster;

 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 waar IPPC- en/of BRZO-
inrichtingen zijn gelegen waarvoor de 
provincie in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
bevoegd gezag is en plannen in de 
omgeving van deze inrichtingen waar 
milieu effecten te verwachten zijn;

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

 g  plannen binnen één van de 10 regio’s van 
archeologisch provinciaal belang zoals 
opgenomen in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie; 

 h  plannen binnen aardkundig waardevol 
gebied of plannen die betrekking hebben 
op aardkundige monumenten. 

2  Er is overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening vereist over 
bestemmingsplannen buiten bestaand 
bebouwd gebied die functiewijzigingen 
betreffen of leiden tot een nieuwe verstede-
lijking of uitbreiding van een bestaande 
verstedelijking als bedoeld in artikel 1 van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie.

 
Artikel 3
In andere gevallen dan bedoeld in artikel 2, eerste 
en tweede lid, is overleg als bedoeld in artikel 
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening niet 
vereist. 

Artikel 4
Het Besluit beperking vooroverleg ruimtelijke 
ordening van gedeputeerde staten van 19 oktober 
2010, nr. 2010-48396, wordt ingetrokken.
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Artikel 5 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin 
het wordt geplaatst.

Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 
beperking vooroverleg ruimtelijke ordening 2012. 

Haarlem, 8 mei 2012.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter. 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 15 mei 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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