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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik opgeheven en opgegaan in de nieuw
ingestelde gemeente Vijfheerenlanden. Het gebied van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik maakt
nu deel uit van de provincie Utrecht. Om ook in dit gebied de voorschriften1 van de provincie Utrecht op korte
termijn van toepassing te laten zijn, is een besluit van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten nodig.
Voorgeschiedenis
1. December 2018/januari 2019: toezending door GS van Statenvoorstel “Overdracht van rechten en
verplichtingen voor de gemeenten Leerdam en Zederik van de provincie Zuid-Holland naar de provincie
Utrecht”.
2. 8 januari 2019: Besluit GS tot geldend verklaren, vervallen verklaren en wijzigen van voorschriften voor het
gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam (voor zover het voorschriften betreft ten
aanzien waarvan GS bevoegd zijn);
Essentie / samenvatting
Het verschuiven van de provinciegrens door het toetreden tot de provincie Utrecht van de voormalige
gemeenten Zederik en Leerdam betekent niet dat alle voorschriften van de provincie Utrecht automatisch gaan
gelden voor dit gebied. Dat is pas na twee jaar, dus op 1 januari 2021, van rechtswege het geval. Zo’n lange
overgangsperiode is voor de meeste voorschriften niet nodig en ook niet wenselijk. Om de Utrechtse
voorschriften eerder toepasselijk te laten worden, zijn besluiten van Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten nodig.
Dit voorstel geeft aan welke voorschriften van de provincie Utrecht per 1 april 2019 zullen gaan gelden en of zij
in verband daarmee moeten worden aangepast. Het voorstel geeft voorts aan welke Zuid-Hollandse provinciale
voorschriften dan moeten vervallen en in welke gevallen er een overgangsregeling nodig is.

1

Het begrip voorschriften moet zeer ruim worden uitgelegd. Het gaat niet alleen om verordeningen maar om alle besluiten
van algemene strekking, dus ook beleidsregels, plannen, instellingsbesluiten enz. Beschikkingen vallen er niet onder.
Het gevaar is, dat we hierdoor toch bepaalde voorschriften over het hoofd zien. In de voorgestelde teksten is dat opgelost
door de geïnventariseerde voorschriften te noemen maar tevens een restbepaling op te nemen.

Ook wordt aangegeven welke voorschriften niet op korte termijn van toepassing kunnen worden. In die
gevallen is een langere overgangstermijn nodig.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Per 1 april 2019 geldigheid in de hele gemeente Vijfheerenlanden van zoveel mogelijk Utrechtse voorschriften
en daarmee een zo kort mogelijke periode met twee verschillende rechtsregimes binnen één gemeente.
Wettelijke grondslag
Artikelen 28, 30, 35 Wet algemene regels herindeling
Artikel 143 Provinciewet
Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. De financiële gevolgen voor de provincie Utrecht van de
gemeentefusie zijn in een separaat overdrachtsdocument opgenomen, waarover Gedeputeerde Staten eind
2018/begin 2019 een Statenvoorstel hebben ingediend. Hogere kosten in verband met te waarborgen rechten
uit besluiten van Zuid-Holland, bijvoorbeeld subsidiebesluiten, zijn daarbij ingecalculeerd.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
Niet iedereen in Leerdam en Zederik zal de toetreding tot de provincie Utrecht een warm hart toedragen.
Bovendien zou de keuze voor een zo snel mogelijke inwerkingtreding van de Utrechtse voorschriften, in
sommige gevallen ongunstig kunnen uitpakken. Een zachte overgang voor burgers, bedrijven en instellingen is
daarom van belang. In dit voorstel wordt geprobeerd dat met overgangsmaatregelen zo goed mogelijk te
bewerkstelligen.
Kanttekeningen
Een snelle inwerkingtreding van alle Utrechtse voorschriften is wenselijk en transparant voor burgers, bedrijven
en instellingen in Zederik en Leerdam. Voor sommige voorschriften is dit echter niet mogelijk. Dat geldt
bijvoorbeeld voor gebiedsgebonden voorschriften. Die kunnen doorgaans niet op zo’n korte termijn worden
aangepast. Denk hierbij met name aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke
Verordening, het Bodem-, water- en milieuplan, de Provinciale milieuverordening en de daarbij behorende
voorschriften. De doorlooptijd van een wijzigingsprocedure (inclusief vooroverleg) voor deze voorschriften is
ongeveer anderhalf jaar en zou parallel lopen aan het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening voor de provincie Utrecht, waarin het nieuwe gebied van meet af aan wordt
meegenomen. Dit zou dubbel werk en verwarring opleveren. Voor deze voorschriften is dus een langere
overgangsperiode noodzakelijk, waarschijnlijk de maximale periode van twee jaar. De consequentie hiervan is
dat in de nieuwe gemeente t.a.v. die voorschriften twee regimes gaan gelden: in Vianen het Utrechtse en in
Leerdam en Zederik het Zuid-Hollandse.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
De Wet algemene regels herindeling maakt het mogelijk gedurende nog twee jaar de Zuid-Hollandse
provinciale voorschriften te laten gelden voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam.
Het bekorten van deze periode tot drie maanden kan voor sommige burgers, bedrijven en instellingen in de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam nadelig zijn. Denk aan minder gunstige subsidieregels of strengere
regels in de provincie Utrecht.
Een alternatief zou zijn geweest, de overgangsperiode te houden op twee jaar. Burgers, bedrijven en
instellingen in de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam zouden dan niet benadeeld worden door
eventueel minder gunstige subsidieregels of strengere regels in de provincie Utrecht. Aan de andere kant
zouden zij dan ook niet kunnen profiteren van gunstiger regels in de provincie Utrecht. Bovendien zou er dan
langer dan wenselijk sprake zijn van ongelijke behandeling binnen één gemeente.
Ook is het voor vergunningverleners, handhavers en subsidieverstrekkers erg lastig om binnen één gemeente
met verschillende voorschriften te moeten werken. Daarom is het raadzaam die overgangsperiode zo kort
mogelijk te houden, waarbij gepoogd zal worden eventuele negatieve gevolgen daarvan voor burgers,
bedrijven of instellingen zoveel mogelijk weg te nemen of te beperken.
Daarnaast is overwogen de overgangsperiode helemaal te minimaliseren, door de Utrechtse provinciale
voorschriften al direct, per 1 januari 2019, te laten ingaan. Dan zouden Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten hun besluiten in december 2018 hebben moeten nemen. Het risico daarvan is echter dat naderhand, in
juridische procedures, geconstateerd zou kunnen worden dat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
daartoe op dat moment nog niet bevoegd waren (het gaat immers om een gebied dat pas per 1 januari 2019
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tot de provincie Utrecht is gaan behoren) en daarom t.a.v. een groot aantal besluiten niet de juiste regels zijn
toegepast. Dat zou bijvoorbeeld tot aansprakelijkheidsrisico’s kunnen leiden, risico’s in lopende procedures en
risico’s in lopende rechtsverhoudingen.
Ook het geven van terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019, aan een besluit van latere datum, biedt geen
soelaas. Aanvragen die ná 1 januari 2019 worden ingediend, maar vóór het nemen van het besluit door
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, zullen redelijkerwijs toch nog volgens de Zuid-Hollandse
provinciale voorschriften moeten worden afgehandeld. Bovendien eist artikel 30 juncto 35 Wet algemene
regels herindeling dat Gedeputeerde Staten tijdig, vóór afloop van de overgangstermijn, bekend maken welke
Utrechtse voorschriften er voor het toegevoegd gebied zullen gaan gelden. Als het besluit van Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten terugwerkende kracht krijgt tot 1 januari 2019, wordt aan die bepaling geen
recht gedaan.
Daarom is gekozen voor de inwerkingtreding van dit besluit op 1 april 2019.
Dit betekent niet dat we per 1 april 2019 alleen nog maar met Utrechtse provinciale voorschriften te maken
hebben. Allereerst zijn er – zoals hierboven aangegeven – voorschriften die pas op 1 januari 2021 zullen gaan
gelden. Tot die tijd gelden de Zuid-Hollandse voorschriften dan dus nog.
Verder blijft het Zuid-Hollandse recht van toepassing op besluiten die vóór het vervallen van de Zuid-Hollandse
provinciale voorschriften, met toepassing van die voorschriften, genomen zijn, ook als de overgangsperiode
van twee jaar voorbij is. Denk bijvoorbeeld aan een subsidie die onder Zuid-Hollands recht is verleend en dan
ook volgens Zuid-Hollands recht moet worden vastgesteld.
De overgangsperiode is echter voor het merendeel van de Utrechtse voorschriften op 1 april 2019 afgelopen en
daardoor kan het overgrote deel van de besluiten vanaf 1 april 2019 volledig onder Utrechts recht worden
afgedaan en worden burgers, bedrijven en instellingen binnen één gemeente dus bij de meeste besluiten gelijk
behandeld.
Effecten op duurzaamheid
N.v.t.
Voorgesteld wordt het besluit, nr. 81DF79D7, vast te stellen, inhoudende het geldend verklaren en wijzigen van
Utrechtse voorschriften en vervallen verklaren van Zuid-Hollandse voorschriften en een overgangsregeling voor
het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam, in verband met de vorming van de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden.
Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 februari 2019 en van Gedeputeerde Staten van Utrecht
van 8 januari 2019, nummer 81DF79D7, tot geldend verklaren en wijzigen van Utrechtse provinciale
voorschriften en vervallen verklaren van Zuid-Hollandse provinciale voorschriften voor het gebied van de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam (Besluit geldend verklaren, wijzigen en vervallen verklaren
van voorschriften voor gebied voormalige gemeenten Zederik en Leerdam)
Provinciale Staten van Utrecht;
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 januari 2019, nummer 81DF89C6
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Gelet op de artikelen 28, 30 en 35 Wet algemene regels herindeling
Overwegende dat:
•
als gevolg van de Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en
wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland, de grens tussen de provincies Utrecht
en Zuid-Holland zodanig is gewijzigd dat het grondgebied van de opgeheven gemeenten Leerdam en
Zederik tot het grondgebied van de provincie Utrecht behoort;
•
op grond van de Wet algemene regels herindeling de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften nog twee jaar
blijven gelden voor het toegevoegd gebied, tenzij het bevoegd gezag van de provincie Utrecht de Utrechtse
provinciale voorschriften eerder geldend verklaart en de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften vervallen
verklaart;
•
een aantal Utrechtse provinciale voorschriften gewijzigd moet worden, om toepasselijk te kunnen in het
toegevoegd gebied;
•
het wenselijk is zoveel mogelijk Utrechtse provinciale voorschriften zo snel mogelijk geldend te verklaren
voor dit gebied;
•
het in een aantal gevallen echter wenselijk is dat de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften nog gedurende
een bepaalde periode van toepassing blijven voor dit gebied en dus de Utrechtse provinciale voorschriften
nog niet van toepassing worden;
•
een overgangsregeling nodig is om te waarborgen dat burgers, bedrijven en instellingen voldoende tijd
hebben zich in te stellen op het gaan gelden van bepaalde Utrechtse provinciale voorschriften;
Besluiten, ieder voor zover hun bevoegdheid reikt, het volgende:

HOOFDSTUK 1 – DEFINITIES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. Utrechtse provinciale voorschriften: voorschriften als bedoeld in artikel 33 juncto 30, eerste lid, van de Wet
algemene regels herindeling, die zijn vastgesteld door de bevoegde organen van de provincie Utrecht.
2. Zuid-Hollandse provinciale voorschriften: voorschriften als bedoeld in artikel 33 juncto 28, eerste lid, van de
Wet algemene regels herindeling, die zijn vastgesteld door de bevoegde organen van de provincie ZuidHolland en die gelden op 31 december 2018 voor het toegevoegd gebied of een gedeelte daarvan.
3. Toegevoegd gebied: het gebied dat tot 1 januari 2019 het gebied vormde van de opgeheven gemeenten
Leerdam en Zederik.

HOOFDSTUK 2 - WIJZIGING VAN VOORSCHRIFTEN VAN DE PROVINCIE UTRECHT IN VERBAND MET DE
UITBREIDING VAN HET GEBIED VAN DE PROVINCIE UTRECHT MET HET GEBIED VAN DE OPGEHEVEN
GEMEENTEN LEERDAM EN ZEDERIK
Artikel 2
De Uitvoeringsverordening subsidie Agenda vitaal platteland provincie Utrecht 2016-2019 wordt als volgt
gewijzigd:
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De kaart in bijlage 3 – Kaart Programmagebied – wordt vervangen door de volgende kaart:

Artikel 3
Het Instellingsbesluit provincie Utrecht AVP-gebiedscommissie Utrecht-West 2016 wordt als volgt
gewijzigd:
De kaartbijlage – begrenzing AVP-gebieden – wordt vervangen door de volgende kaart:
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Artikel 4
De Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht wordt als volgt
gewijzigd:
De kaartbijlage – kaart met gebieden waarin geen ontheffing wordt verleend voor het starten en landen van
luchtvaartuigen of nader onderzoek nodig is - wordt vervangen door de volgende kaart:

HOOFDSTUK 3 - GELDEND VERKLAREN VAN VOORSCHRIFTEN VAN DE PROVINCIE UTRECHT
Artikel 5
1.

Behoudens de uitzonderingen genoemd in het tweede lid, worden per 1 april 2019 de op die datum geldende
Utrechtse provinciale voorschriften, inclusief de wijzigingen ingevolge hoofdstuk 2 van dit besluit, door
Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten geldend verklaard voor het toegevoegd gebied.
Onder de geldend verklaarde voorschriften vallen in elk geval de volgende voorschriften, zoals die luiden op
31 maart 2019:
Bestuur/bedrijfsvoering:
a) Algemene subsidieverordening Provincie Utrecht (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 27
september 2010, nr. 2010BEM13, PB 2010-43)
b) Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (besluit van Provinciale Staten van
Utrecht van 13 maart 2017, PB 2017-1229)
c) Legesverordening provincie Utrecht 2018 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 6 november
2017, nr. 81B8C8C0, PB 2017-5310)
Mobiliteit:
a) Uitvoeringsverordening subsidie mobiliteit Regio Utrecht 2017-2019 provincie Utrecht (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 juli 2017, nr. 81B27F4C, PB 2017-3077)
b) Subsidieverordening mobiliteit regio Utrecht 2015 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30
april 2015, nr. 814C108F, PB 2015-2424)
c) Uitvoeringsverordening subsidie realisatieplan fiets provincie Utrecht (Besluit van Gedeputeerde Staten
van Utrecht van 12 juni 2018, nr. 81CF0B92, PB 2018-4481)
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Wegenverordening provincie Utrecht 2010 (verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni
2010, PB 2010-38)
Beleidsregel voor het plaatsen, hebben en in stand houden van objectbewegwijzering, besluit van
Gedeputeerde Staten van 16 augustus 2011, 808FC827, PB 2011-38
Afwegingskader Landbouwverkeer 2017 (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 juli 2017,
81B7FC49)
Beleidsregel nadeelcompensatie wegen 2013 (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26
november 2013, PB 2013-54)
Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+) (besluit van Provinciale Staten van
Utrecht van februari 2008), met uitzondering van het bepaalde t.a.v. externe veiligheid.
Mobiliteitsplan 2014-2028 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 7 juli 2014, PS2014MME06)
Mobiliteitsprogramma 2019-2023 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 juli 2018,
PS2018MME15).

Groen en landschap:
a) Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van
12 december 2016, nr. PS2016RGW12, PB 2016-7054)
b) Ontgrondingenverordening provincie Utrecht (verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 2 juli
2012, PB 2012-31)
c) Beleidskader wet natuurbescherming provincie Utrecht (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van
12 december 2016)
d) Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht
van 25 september 2018, nr. 81DABDB4, PB 2018-7438)
e) Natuurvisie provincie Utrecht “Een plus op natuurbeleid 2.0” (besluit van Provinciale Staten van 12
december 2016)
f) Distelverordening provincie Utrecht 1990 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 25 april 1990,
PB 1993-49)
g) Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2016-2019 (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 8186F3B0, PB 2016-5037)
h) Instellingsbesluit provincie Utrecht AVP-gebiedscommissie Utrecht-West 2016 (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339, PB 2016-5570)
i) Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12 (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 januari 2017, nummer 81A2A28E, PB 2016-7091)
j) Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (besluit van Provinciale
Staten van Utrecht van 30 april 2015, PB 2015-3146)
k) Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (besluit van Provinciale Staten
van Utrecht van 20 april 2009, nr. 2009INT238096, PB 2009-49)
Ruimtelijke ordening:
a) Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht 2017 (Besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 april 2017, PB 2017-2187)
b) Beleidskader binnenstedelijke ontwikkeling (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 15 december
2016)
c) Uitvoeringsprogramma 2017 t/m 2021 binnenstedelijke ontwikkeling (besluit van Gedeputeerde Staten
van Utrecht van 18 april 2017)
d) Uitvoeringsverordening subsidie Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving provincie Utrecht (Besluit
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 oktober 2016, PB 2016-5576)
e) Uitvoeringsverordening subsidie Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma 2016-2019 provincie Utrecht
(Besluit van Gedeputeerde Stagen van Utrecht van 15 maart 2016, PB 2016-1888).
Bodem, water, milieu
a) Strategie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 (besluit van Gedeputeerde Staten
van Utrecht van 27 oktober 2015)
b) Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 (besluit van Gedeputeerde Staten
van Utrecht van 20 september 2015)
c) Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht 2018 (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81D7A3AA, PB 2018-7680)
d) Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht (besluit van Gedeputeerde Staten van
Utrecht van 20 november 2012, nr. 80C29868, PB 2013-2).
Cultuur en erfgoed
a) Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht (besluit van Gedeputeerde Staten
van Utrecht van 4 juli 2017, nr. 81B81566)
b) Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht (besluit van Gedeputeerde Staten van
Utrecht van 24 mei 2016, nr. 81848367)
c) Kadernota provincie Utrecht 2015 (met doorkijk 2016-2019) (besluit van Provinciale Staten van Utrecht
van 22 juni 2015)
d) Cultuur- en erfgoednota “Alles is nu”, 2016-2019 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 april
2016)
7/21

Economie en recreatie:
a) Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht
van 29 maart 2016, nr. 8180D8C4, PB 2016-2004)
b) Uitvoeringsverordening subsidie aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt provincie Utrecht (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 april 2018, PB 2018-3030)
c) Agenda recreatie en toerisme 2016-2019 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van oktober 2016)
d) Uitvoeringsverordening Subsidie Recreatie en Toerisme 2016–2019 Provincie Utrecht (besluit van
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 22 november 2016, nr. 819FA880)
2.

De volgende Utrechtse provinciale voorschriften gaan nog niet gelden:
Groen en landschap:
a) Natuurbeheerplan 2019 provincie Utrecht (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 april
2018, PB 2018-2960)
Ruimtelijke ordening:
a) Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) (Besluit Provinciale Staten van Utrecht
van 12 december 2016, PB 2017-262)
b) Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016) (Besluit Provinciale Staten van Utrecht van 12
december 2016, PB 2017-262)
c) Correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (Herijking 2016) (Besluit van
Provinciale Staten van Utrecht van 11 december 2017, PB 2017-5879)
Bodem, water, milieu
a) Waterverordening provincie Utrecht 2009 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 26 oktober
2009, PB 2009-58)
b) Besluit minimaal benodigde vaarwegdiepten 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19
januari 2016, nr. 817B07D9, PB 2016-475)
c) Besluit minimaal benodigde doorvaarthoogten (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15
september 2015,nr. 8163562E, PB 2015-6200)
d) Besluit van Gedeputeerde Staten van 24 maart 1987, afdeling WS nr. 304WB/212 tot hernieuwde
vaststelling van bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken - geen spoorbruggen zijnde - in
de voornaamste vaarwegen, die onder toezicht staan van de provincie Utrecht (PB 1987-13).
e) Bodem- Water- en Milieuplan Utrecht 2016-2021 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 7
december 2015, PB 2015-8625), alsmede de bij en krachtens dat plan vastgestelde voorschriften en de
beleidsregels die betrekking hebben op het gebruik van de bij of krachtens dat plan toegekende of
gereguleerde bevoegdheden
f) Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 (besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari
2013, PB 2013-12), alsmede de bij en krachtens die verordening vastgestelde voorschriften en de
beleidsregels die betrekking hebben op het gebruik van de bij of krachtens die verordening toegekende
of gereguleerde bevoegdheden.
g) Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht 2018-2023 (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht
van december 2018)
h) Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2019 en Provinciaal Uitvoeringsprogramma
Externe Veiligheid 2018.

HOOFDSTUK 4 - VERVALLEN VERKLAREN VAN ZUID-HOLLANDSE PROVINCIALE VOORSCHRIFTEN
Artikel 6
1.

Behoudens de uitzonderingen genoemd in het tweede lid, worden per 1 april 2019 door Provinciale Staten
respectievelijk Gedeputeerde Staten de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften vervallen verklaard voor het
toegevoegd gebied. Onder de vervallen verklaarde voorschriften vallen in elk geval:
Bestuur/bedrijfsvoering:
a) Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
b) Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van
12 december 2012, PB 2013-1).
Mobiliteit:
a) Subsidieregeling mobiliteit Zuid Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 22
februari 2017, PB 2017-1432)
b) Wegenverordening provincie Zuid-Holland 2010 (besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 13
oktober 2010 , PB 2010-129) en de daarmee samenhangende beleidsregels
8/21

Groen en landschap:
a) Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11
oktober 2016, PB 2016-5776)
b) Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte programmatische aanpak stikstof Zuid-Holland 2015 segment
2 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 14 april 2015, PZH-2015-512395886, PB
2015-2879)
c) Beleidsregel Toedeling Ontwikkelingsruimte Haven Industrieel Complex Programmatische Aanpak
Stikstof Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 23 juni 2015 (PZH-2015519310352, PB 2015-3800)
d) Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 6 december 2016, nr. PZH-2016-572390356, PB 2016-6787)
e) Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (besluit van Provinciale Staten van ZuidHolland van 9 november 2016, nr. 6949, PB 2016-6788)
f) Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2017 (besluit van Provinciale Staten van ZuidHolland van 9 november 2016, nr. 6950, PB 2017-6724)
g) Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 22 augustus 2017, DOS-2016-0003721, PZH-2017-606818800, PB 2017-4119)
h) Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 31 oktober 2017, PB 2017-5088)
i) Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid Holland 2013 (besluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland van 22 augustus 2017, DOS-2017-0005047, PZH-2017-606797664, PB 20174016)
Ruimtelijke ordening:
a) Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 (besluit van Provinciale
Staten van Zuid-Holland van 27 januari 2010, PB 2010-30).
Bodem, water, milieu
a) Hoofdstuk 6 (bodemsanering) van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (negende tranche)
(besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 16 december 1993, PB 1993-99a)
b) Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2021 (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 19 december 2017).
Cultuur en erfgoed
a) Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 (besluit van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2013, PB
2013-107)
b) Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 18
juni 2013, PB 2013-117)
c) Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van 17 mei
2016, PZH-2016-549035404, PB 2016-3780)
d) Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 26 november 2013, PB 2012-202)
e) Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten van Zuid-Holland van 7 juli 2017, PB 2017-2963)
f) Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (besluit van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 6 september 2016, nr. PZH-2016-564844144, PB 20165188)
Economie en recreatie:
a) Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2018 (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 25 september 2018, nr. 661518568, PB 2018-7416)
b) Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland van 7 april 2015, PZH-2015-511490852, PB 2015-2078)
c) Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (deelplafonds en
openstellingsbesluit) (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7 april 2015, PB 20152078)
d) Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
van 4 maart 2015, PB 2015-1711)
e) Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland van 27 maart 2013, PB 2018-2307)
f) Openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (besluit van
Gedeputeerde Staten van 27 maart 2018, PZH-2018-640104311, PB 2018-2227)
g) Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel ZuidHolland (besluit van Gedeputeerde Staten van 4 september 2018, PZH-2018-657470408, PB 20186477)
h) Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 5 juni 2018, PZH-2018-648746865, PB 2018-7623)
9/21

i)

Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 20 januari 2015, PB 2015-1230)
j) Vaststelling van het subsidieplafond behorende bij de Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren
Zuid-Holland (besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 4 maart 2015, PB 2015-1230)
k) Deelplafonds en openingstijdvakken 2018 behorende bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 februari 2018, PB
2018-1332)
l) Deelplafonds en openingsvakken 2017 behorende bij subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7 maart 2017, PB
2017-1176)
m) Deelplafonds en openingsvakken 2016 behorende bij subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15 maart 2016, PB
2016-1944)
n) Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 (besluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland van 30 mei 2017, PZH-2017-585775807, PB 2017-3454)
o) Openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen (besluit van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 4 juli 2017, P 2017-3454)
p) Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen (besluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2018, PZH-2018-638452070, PB 018-1785)
q) Tweede openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland
2017 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2018, PZH-2018-638452070,
PB 2018-7661)
r) Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland van 15 mei 2018, PB 2018-4807)
s) Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PB 2016-5769)
t) Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2016 voor de
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (PB 2016-5768)
u) Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2017 voor de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 5770)
v) Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2017 voor de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 5770)
w) Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11
oktober 2016, PB 2016-5776)
x) Besluit tot vaststelling van het deelplafond voor het jaar 2018 voor paragraaf 2.10 van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 21
november 2017, PB 2017-5563)
y) Besluit tot vaststelling van het Openingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen
verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2018 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van
18 september 2018, PZH-2018-662158328).
2.

De volgende Zuid-Hollandse provinciale voorschriften, zoals deze luiden op 31 december 2018, blijven
gelden voor het toegevoegd gebied totdat deze op grond van de Wet algemene regels herindeling komen te
vervallen:
Groen en landschap
a) Natuurbeheerplan 2019 Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10 juli
2018)
Ruimtelijke ordening
a) Visie ruimte en mobiliteit (besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 juli 2014, SC 201421322)
b) Verordening ruimte 2014 (besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 juli 2014, PB 20141490)
Bodem, water, milieu
a) Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2015-2018, provincie Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland van 16 december 2014)
b) Beleidsregel externe veiligheid groepsrisicoverantwoording in de provinciale omgevingsverordening,
behorende bij deel 2 paragraaf 2.8 (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 17 december
2014, pzh-2013-451059199, PB 2015-398)
c) Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen (besluit van Provinciale Staten van ZuidHolland van 4 maart 2015, nummer 6773, PB 2015-1334)
d) Actieplan Geluidhinder Zuid-Holland (besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 2018)
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e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015 (besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 16
december 2015, PB 2015-388)
Waterverordening Zuid-Holland (besluit van Provinciale Staten van 14 oktober 2009 van Zuid-Holland,
PB 2009-79).
Besluit tot harmonisatie van de bedieningstijden van de provinciale bruggen en sluizen in traject 10
(besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 27 maart 2018, PB 2018-2381)
Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015 (besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland van 6 oktober 2015, PB 2016-389)
Provinciale Milieu Verordening Zuid-Holland (negende tranche) (besluit van Provinciale Staten van ZuidHolland van 16 december 1993, PB 1993-99a), met uitzondering van hoofdstuk 6 daarvan, alsmede de
bij en krachtens die verordening vastgestelde voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van de
bij of krachtens die verordening toegekende of gereguleerde bevoegdheden.
Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 zoals verlengd door middel van een besluit van
Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 29 maart 2017, alsmede bij en krachtens die visie vastgestelde
voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van de bij of krachtens die visies toegekende of
gereguleerde bevoegdheden.
Regionaal Waterplan Zuid-Holland 2016-2021, alsmede de bij en krachtens dat plan vastgestelde
voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van de bij of krachtens dat plan toegekende of
gereguleerde bevoegdheden.
Beleidsvisie Bodem en Ondergrond Zuid-Holland, alsmede de bij en krachtens die visie vastgestelde
voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van de bij of krachtens die visie toegekende of
gereguleerde bevoegdheden.

HOOFDSTUK 5 – OVERGANGSRECHTELIJKE BEPALINGEN
Artikel 7
1.

De Zuid-Hollandse provinciale voorschriften zoals die met betrekking tot het toegevoegd gebied luiden direct
voorafgaande aan het vervallen daarvan, blijven van toepassing ten aanzien van besluiten, niet zijnde
voorschriften als bedoeld in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling, die zijn genomen op grond
van die provinciale voorschriften. Onder de reikwijdte van deze bepaling vallen in ieder geval
bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures met betrekking tot besluiten als bedoeld in de eerste volzin,
(bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures over) de intrekking en wijziging van dergelijke besluiten en
voor zover het gaat om subsidies (bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures over) besluiten tot
wijziging, vaststelling, intrekking, beëindiging en terugvordering van die subsidies.

2.

Op aanvragen die zijn ingediend voorafgaande aan het moment waarop ingevolge dit besluit of de Wet
algemene regels herindeling Zuid-Hollandse provinciale voorschriften vervallen, wordt beslist met toepassing
van de desbetreffende Zuid-Hollandse provinciale voorschriften, zoals die met betrekking tot het toegevoegd
gebied luiden direct voorafgaande aan het vervallen daarvan. Een besluit als bedoeld in de eerste volzin
wordt aangemerkt als een besluit als bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid.

Artikel 8
1.
2.

Het ingevolge dit besluit of de Wet algemene regels herindeling vervallen van Zuid-Hollandse provinciale
voorschriften, laat besluiten, niet zijnde voorschriften als bedoeld in artikel 28 van de Wet algemene regels
herindeling, die met toepassing of op grond daarvan zijn genomen, onverlet.
Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten
bevoegd zijn ten aanzien van besluiten als bedoeld in het eerste lid regels vast te stellen, waaronder
begrepen regels die de intrekking van dergelijke besluiten regelen. Bij de in de eerste volzin bedoelde regels
kan door Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten worden afgeweken van het overgangsrecht
als bedoeld in artikel 7 van dit besluit.

Artikel 9
1.

Activiteiten in het toegevoegd gebied die eerst door het geldend worden van Utrechtse provinciale
voorschriften onder een of meer verbodsbepalingen komen te vallen, mogen tot 1 januari 2021 worden
voortgezet overeenkomstig de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften zoals die tot het vervallen ervan
luiden voor het toegevoegd gebied. De activiteiten dienen uiterlijk op 1 januari 2021 in overeenstemming met
de Utrechtse provinciale voorschriften te zijn gebracht.

2.

Voor zover activiteiten in het toegevoegd gebied met betrekking tot het plaatsen van borden, objectgebonden borden, vlaggen, spandoeken, informatiezuilen en objecten, het afmeren van vaartuigen en
woonschepen en het hebben van havens of aanlegplaatsen, en met betrekking tot werken, zoals het
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(gedeeltelijk) dempen van sloten, het ophogen met grond, het hebben van een rommelterrein en het
beschermen van op de waardenkaart geplaatste beschermde kleine landschapselementen, als gevolg van dit
besluit onder één of meer van de verbodsbepalingen uit hoofdstuk 5 van de Verordening natuur en
landschap provincie Utrecht 2017 komen te vallen, mogen die activiteiten – in afwijking van het eerste lid - tot
de specifiek hierna genoemde datum worden voortgezet overeenkomstig de Zuid-Hollandse provinciale
voorschriften zoals die tot het vervallen ervan luiden voor het toegevoegd gebied. De activiteiten met
betrekking tot de hierna te noemen objecten, vaartuigen en werken dienen uiterlijk op de hierna genoemde
datum in overeenstemming met de Utrechtse provinciale voorschriften te zijn gebracht.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Borden, niet object-gebonden: 1 juli 2019
Borden, object-gebonden: 1 april 2020
Vlaggen, spandoeken, objecten: 1 juli 2019
Woonschepen: 1 januari 2021
Vaartuigen: 1 oktober 2019
Meerpalen: 1 oktober 2019
Steigers: 1 oktober 2019
Boatsavers: 1 april 2020
Insteekhavens: 1 april 2020
Storten, (gedeeltelijk) dempen, ophogen en egaliseren: 1 juli 2019
Rommelterreinen: 1 juli 2019
Beschermde kleine landschapselementen: 1 oktober 2019

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder de hiervoor genoemde objecten, vaartuigen, werken en
beschermde landschapselementen verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Verordening natuur en
landschap provincie Utrecht 2017.
3.

Activiteiten in het toegevoegd gebied die eerst door het geldend worden van Utrechtse provinciale
voorschriften aan andere beperkingen worden onderworpen, mogen tot 1 januari 2021 worden voortgezet
overeenkomstig de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften zoals die tot het vervallen ervan luiden voor het
toegevoegd gebied. De activiteiten dienen uiterlijk per 1 januari 2021 in overeenstemming met de Utrechtse
provinciale voorschriften te zijn gebracht.

4.

Voor zover activiteiten in het toegevoegd gebied met betrekking tot het plaatsen van borden, objectgebonden borden, vlaggen, spandoeken, informatiezuilen en objecten, het afmeren van vaartuigen en
woonschepen en het hebben van havens of aanlegplaatsen, en met betrekking tot werken, zoals het
(gedeeltelijk) dempen van sloten, het ophogen met grond, het hebben van een rommelterrein en het
beschermen van op de waardenkaart geplaatste beschermde kleine landschapselementen, als gevolg van dit
besluit aan één of meer beperkingen uit hoofdstuk 5 van de Verordening natuur en landschap provincie
Utrecht 2017 worden onderworpen, mogen die activiteiten – in afwijking van het derde lid – tot de specifiek
hierna genoemde datum worden voortgezet overeenkomstig de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften
zoals die tot het vervallen ervan luiden voor het toegevoegd gebied. De activiteiten dienen uiterlijk op de
hierna genoemde datum in overeenstemming met de Utrechtse provinciale voorschriften te zijn gebracht.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Borden, niet object-gebonden: 1 juli 2019
Borden, object-gebonden: 1 april 2020
Vlaggen, spandoeken, objecten: 1 juli 2019
Woonschepen: 1 januari 2021
Vaartuigen: 1 oktober 2019
Meerpalen: 1 oktober 2019
Steigers: 1 oktober 2019
Boatsavers: 1 april 2020
Insteekhavens: 1 april 2020
Storten, (gedeeltelijk) dempen, ophogen en egaliseren: 1 juli 2019
Rommelterreinen: 1 juli 2019
Beschermde kleine landschapselementen: 1 oktober 2019

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder de hiervoor genoemde objecten, vaartuigen, werken en
beschermde landschapselementen verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Verordening natuur en
landschap provincie Utrecht 2017.
Artikel 10
1.

Voor het toegevoegd gebied wordt voor toepassing van de Verordening systematische toezichtinformatie
provincie Utrecht onder “PRV” de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland verstaan,
zoals deze luidde op 31 december 2018. De eerste volzin is niet meer van toepassing vanaf het moment
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waarop voor het toegevoegd gebied de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland is
komen te vervallen.
2. Voor het toegevoegd gebied wordt voor toepassing van artikel 5.1.2, eerste lid aanhef en onder a van de
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 onder ‘rode contour’ verstaan: bestaand stadsen dorpsgebied als bedoeld in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland. De eerste
volzin is niet meer van toepassing vanaf het moment waarop voor het toegevoegde gebied de
Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland is komen te vervallen.
3. Indien een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur
en landschap van de provincie Utrecht wordt aangevraagd met betrekking tot het toegevoegd gebied
dan wordt die subsidie, onverminderd het bepaalde in voornoemde subsidieregeling, geweigerd indien er
sprake is van een of meerdere uitsluitingen als bedoeld in artikel 9a van de Subsidieregeling
kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland zoals die regeling luidde op 31
december 2018.
4. Indien een subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 15 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
natuur en landschap van de provincie Utrecht wordt aangevraagd met betrekking tot het toegevoegd
gebied dan wordt die subsidie, onverminderd het bepaalde in voornoemde subsidieregeling, geweigerd
indien er sprake is van een of meerdere uitsluitingen als bedoeld in artikel 16a van de Subsidieregeling
kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland zoals die regeling luidde op 31
december 2018.
5. Het Natuurbeheerplan 2019 Zuid-Holland wordt met ingang van 1 april 2019 voor het toegevoegd gebied
geacht mede te berusten op het bepaalde in artikel 1.3 van de Subsidieregeling natuur- en
landschapsbeheer Utrecht en op artikel 7 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Utrecht.
6. Voor het toegevoegd gebied wordt voor toepassing van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke
Ontwikkeling 2017–2020 onder “binnenstedelijk gebied” verstaan al het grondgebied binnen het
bestaande stads- en dorpsgebied als bedoeld in de Verordening Ruimte 2014, zoals die luidde op 31
december 2018. De eerste volzin is niet meer van toepassing vanaf het moment waarop voor het
toegevoegde gebied de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland is komen te vervallen.
7. Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 van de provincie Utrecht is
van toepassing op de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het bepaalde bij en
krachtens de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland in het toegevoegd gebied.
8. Voor het toegevoegd gebied wordt voor de toepassing van de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht onder “stiltegebied” verstaan een gebied dat op 31
december 2018 bij of krachtens de Verordening Ruimte 2014 van Zuid-Holland was aangewezen als
belangrijk weidevogelgebied, zoals aangeduid op de kaart Natuur. De eerste volzin is niet meer van
toepassing vanaf het moment waarop voor het toegevoegd gebied de Provinciale milieuverordening
Zuid-Holland is komen te vervallen.
9. Voor het toegevoegd gebied wordt voor de toepassing van de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht onder “weidevogelgebied” verstaan een gebied dat op
31 december 2018 bij of krachtens de Verordening Ruimte 2014 van Zuid-Holland was aangewezen als
“belangrijk weidevogelgebied”. De eerste volzin is niet meer van toepassing vanaf het moment waarop
voor het toegevoegd gebied de Verordening Ruimte 2014 van Zuid-Holland is komen te vervallen.
10. Artikel 2, tweede lid aanhef en onder a eerste volzin van de Uitvoeringsverordening subsidie
Erfgoedparels van de provincie Utrecht blijft voor het toegevoegd gebied buiten toepassing. Met
betrekking tot subsidies die op grond van de in de eerste volzin bedoelde verordening met betrekking tot
het toegevoegd gebied worden aangevraagd geldt in plaats van het bepaalde in artikel 2, tweede lid
aanhef en onder a eerste volzin van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels van de provincie
Utrecht dat ten genoegen van Gedeputeerde Staten moet zijn aangetoond dat er sprake is van een
matige of slechte onderhoudstoestand. Onder matige of slechte onderhoudstoestand wordt verstaan
hetgeen daaronder in de Utrechtse Erfgoedmonitor als bedoeld in de in de eerste volzin bedoelde
verordening wordt verstaan. Het bepaalde in de eerste, tweede en derde volzin van dit artikel geldt niet
meer nadat de rijksmonumenten in het toegevoegd gebied zijn opgenomen in de Utrechtse
Erfgoedmonitor als bedoeld in de derde volzin.
HOOFDSTUK 6 – CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING
Artikel 11
Dit besluit wordt als volgt aangehaald: Besluit geldend verklaren, wijzigen en vervallen verklaren van
voorschriften voor gebied voormalige gemeenten Zederik en Leerdam.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het
wordt geplaatst en geldt vanaf 1 april 2019.
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Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 januari 2019 en de openbare
vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 18 februari 2019
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Voorzitter
Secretaris

Provinciale Staten van Utrecht,
Voorzitter
Griffier
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Toelichting
1.

Wettelijke grondslag
Artikelen 28, 30, 35 Wet algemene regels herindeling
Artikel 143 en 158 Provinciewet

2.

Beoogd effect
Per 1 april 2019 geldigheid in de hele gemeente Vijfheerenlanden van zoveel mogelijk Utrechtse
voorschriften en daarmee een zo kort mogelijke periode met twee verschillende rechtsregimes binnen één
gemeente.

3.

Effecten op duurzaamheid
n.v.t.

4.

Argumenten
De Wet algemene regels herindeling maakt het mogelijk gedurende twee jaar de Zuid-Hollandse
voorschriften te laten gelden voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam. Het
bekorten van deze periode tot drie maanden kan voor sommige burgers, bedrijven en instellingen in de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam nadelig zijn. Denk aan minder gunstige subsidieregels of
strengere regels in de provincie Utrecht. Aan de andere kant zouden zij dan ook niet kunnen profiteren van
gunstiger regels in de provincie Utrecht. Bovendien zou er dan langer dan wenselijk sprake zijn van
ongelijke behandeling binnen één gemeente. Ook is het voor vergunningverleners, handhavers en
subsidieverstrekkers erg lastig om binnen één gemeente met verschillende voorschriften te moeten werken.
Daarom is het raadzaam die overgangsperiode zo kort mogelijk te houden. Waar burgers, bedrijven of
instellingen daardoor in een ongunstiger positie komen dan als de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften
langer hadden gegolden, wordt geprobeerd de negatieve gevolgen zoveel mogelijk weg te nemen. Dat
gebeurt enerzijds door een overgangsregeling, anderzijds door in gevallen waarin sprake is van
onvoorziene nadelige gevolgen, na te gaan of maatwerk mogelijk is.
Vanuit de wens die overgangsperiode zo kort mogelijk te maken, is overwogen het besluit dat nu voorligt, al
in december door Gedeputeerde Staten en door Provinciale Staten te laten vaststellen, zodat al op 1 januari
2019 de Utrechtse voorschriften zouden gaan gelden. Het risico daarvan is echter dat naderhand, in
juridische procedures, geconstateerd zou kunnen worden dat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
daartoe op dat moment nog niet bevoegd waren en daarom bij een groot aantal besluiten niet de juiste
regels zijn toegepast. Dat zou bijvoorbeeld tot aansprakelijkheidsrisico’s kunnen leiden en risico’s in
lopende rechtsverhoudingen.
Ook is overwogen inwerkingtreding per 1 januari 2019 te bewerkstelligen door de in 2019 te nemen
besluiten terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 2019. Dat leverde echter twee problemen op:
•
aanvragen die ná 1 januari 2019 worden ingediend, maar vóór het nemen van het besluit door
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, zullen redelijkerwijs toch volgens de voorschriften van
Zuid-Holland moeten worden afgehandeld.
•
Op grond van artikel 30 juncto 35 Wet algemene regels herindeling moeten Gedeputeerde Staten tijdig,
vóór afloop van de overgangstermijn, bekend maken welke Utrechtse voorschriften er in het
toegevoegd gebied zullen gaan gelden. Als het besluit van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
echter terugwerkende kracht krijgt tot 1 januari, wordt aan die bepaling geen recht gedaan.
Daarom is gekozen voor de inwerkingtreding van dit besluit op 1 april 2019.

5.

Kanttekeningen
Omdat de Utrechtse provinciale voorschriften niet direct op 1 januari 2019 kunnen gaan gelden, zullen we
tijdelijk moeten werken met Zuid-Hollandse én Utrechtse voorschriften.
Dat betekent dat vergunningverleners, handhavers, subsidieverstrekkers enz. tot 1 april 2019 met twee
soorten voorschriften moeten werken: die van Zuid-Holland voor de voormalige gemeenten Leerdam en
Zederik en die van de provincie Utrecht voor de rest van de provincie. Dit is niet te voorkomen.
Voor sommige voorschriften zal die periode zelfs langer zijn. Mogelijk moet in een aantal gevallen de
maximale overgangsperiode van twee jaar worden gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebiedsgebonden
voorschriften. Die kunnen doorgaans niet op zo’n korte termijn worden aangepast. Denk hierbij met name
aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke Verordening, het Bodem-, wateren milieuplan, de Provinciale milieuverordening en de daarbij behorende voorschriften. De doorlooptijd van
een wijzigingsprocedure (inclusief vooroverleg) voor deze voorschriften is ongeveer anderhalf jaar en zou
parallel lopen aan het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor de provincie
Utrecht, waarin het nieuwe gebied van meet af aan wordt meegenomen. Dit zou dubbel werk en verwarring
opleveren. Voor deze voorschriften is dus een langere overgangsperiode noodzakelijk. De consequentie
hiervan is dat in de nieuwe gemeente gedurende een langere periode twee regimes gaan gelden: in de
voormalige gemeente Vianen het Utrechtse en in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik het ZuidHollandse. Ook dit is niet te voorkomen.
Tot slot blijven de Zuid-Hollandse voorschriften gelden voor besluiten die vóór het vervallen van de ZuidHollandse provinciale voorschriften genomen zijn, ook als de overgangsperiode van twee jaar voorbij is.
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Denk bijvoorbeeld aan een subsidie die onder Zuid-Hollands recht is verleend en dan ook volgens ZuidHollands recht moet worden vastgesteld. Een en ander is uitgewerkt in de overgangsregels.
6.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. De financiële gevolgen voor de provincie Utrecht van de
gemeentefusie worden zijn in een separaat overdrachtsdocument opgenomen, waarover Gedeputeerde
Staten eind 2018/begin 2019 een Statenvoorstel hebben ingediend. Hogere kosten in verband met te
waarborgen rechten uit besluiten van Zuid-Holland, bijvoorbeeld subsidiebesluiten, zijn daarbij
ingecalculeerd.

7.

Realisatie
Met de provincie Zuid-Holland zijn inmiddels voor een aantal terreinen (zoals subsidies) afspraken gemaakt
over de voorbereiding door provincie Zuid-Holland van besluiten van de provincie Utrecht die nog onder
Zuid-Hollands recht moeten worden afgedaan. Financiële consequenties van deze afspraken zijn
meegenomen in hiervoor genoemd overdrachtsdocument.

8.

Juridisch
Er is een besluit van zowel Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten nodig t.a.v. geldend en
vervallen verklaren van voorschriften. Op grond van artikel 35 jo 28 en 30 van de Wet algemene regels
herindeling verklaart het bevoegd gezag van de provincie Utrecht voorschriften geldend of vervallen.
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag t.a.v. voorschriften die door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland resp. Utrecht zijn vastgesteld en Provinciale Staten t.a.v. voorschriften die door Provinciale Staten
van Zuid-Holland resp. Utrecht zijn vastgesteld.
Voor de leesbaarheid is gekozen voor één besluit, van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
tezamen, waarbij zij ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, besluiten tot geldend verklaren en vervallen
verklaren van voorschriften.

9.

Europa
N.v.t.

10.

Communicatie
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het provincieblad en daarnaast wordt er aandacht voor gegenereerd via
het communicatieplan dat is opgesteld in verband met de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
Dit artikel bevat een aantal definities.
Artikel 2 - 4
Deze eenvoudige wijzigingen zijn nodig om deze voorschriften toepasselijk te laten zijn voor het gebied van de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam.
Artikel 5
Eerste lid:
Er is getracht zo volledig mogelijk te zijn met de opsomming van Utrechtse voorschriften die per 1 april 2019 gaan
gelden voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam. Niet expliciet opgesomde
voorschriften van de provincie Utrecht gaan echter ook gelden, op grond van het eerste lid, aanhef.
Tweede lid:
Hier wordt expliciet opgesomd welke voorschriften op 1 april 2019 niet gaan gelden voor het gebied van de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam. Voor deze voorschriften is een langere overgangsperiode nodig,
mogelijk zelfs de maximale overgangsperiode van twee jaar uit de Wet algemene regels herindeling.
Het betreft hier vooral gebiedsgebonden voorschriften. Die kunnen doorgaans niet op zo’n korte termijn worden
aangepast. Denk hierbij met name aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke
Verordening, het Bodem-, water- en milieuplan, de Provinciale milieuverordening en de daarbij behorende
voorschriften. De doorlooptijd van een wijzigingsprocedure (inclusief vooroverleg) voor deze voorschriften is
ongeveer anderhalf jaar en zou parallel lopen aan het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie voor de provincie
Utrecht, waarin het nieuwe gebied van meet af aan wordt meegenomen. Dit zou dubbel werk en verwarring
opleveren. Voor deze voorschriften is dus een langere overgangsperiode noodzakelijk. De consequentie hiervan
is dat in de nieuwe gemeente twee regimes gaan gelden: in de voormalige gemeente Vianen het Utrechtse en in
de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik het Zuid-Hollandse.
Artikel 6
Eerste lid:
Er is getracht zo volledig mogelijk te zijn met de opsomming van Zuid-Hollandse voorschriften die per 1 april 2019
gaan vervallen voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam. Niet expliciet opgesomde
voorschriften van de provincie Zuid-Holland vervallen echter ook, op grond van het eerste lid, aanhef.
Tweede lid:
Hier wordt expliciet opgesomd welke Zuid-Hollandse voorschriften op 1 april 2019 niet vervallen voor het gebied
van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam. Voor de motivering daarvan: zie toelichting bij artikel 4,
tweede lid.
Artikel 7
Eerste lid:
Dit artikel waarborgt dat op besluiten die nog genomen zijn op grond van de Zuid-Hollandse provinciale
voorschriften, deze voorschriften van toepassing blijven. Dit betreft dus zowel de besluiten die nog door de
provincie Zuid-Holland zijn genomen (tot 1 januari 2019) als de besluiten die door de provincie Utrecht zijn
genomen tussen 1 januari en 1 april 2019 op grond van de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften (die immers
gedurende deze periode blijven gelden voor het toegevoegd gebied). Het artikellid brengt met zich mee dat indien
er met betrekking tot dergelijke besluiten nog gerechtelijke procedures worden gevoerd, in die procedures de
Zuid-Hollandse voorschriften van toepassing blijven. Het betekent ook dat de intrekking of wijziging van dergelijke
besluiten dient te geschieden met toepassing van die Zuid-Hollandse voorschriften. Ook bestaande
subsidierelaties die voortvloeien uit de toepassing van Zuid-Hollandse voorschriften, zullen met toepassing van
die voorschriften worden afgewikkeld.
Tweede lid:
In het tweede lid is een bepaling opgenomen voor de situatie dat er op grond van Zuid-Hollandse voorschriften
door een natuurlijke of rechtspersoon een aanvraag is ingediend waarop ten tijde van het vervallen van die
voorschriften nog niet is beslist. Kort gezegd houdt de bepaling in dat op die aanvraag zal worden beslist
overeenkomstig de Zuid-Hollandse voorschriften.
Artikel 8
Eerste lid:
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Het eerste lid stelt buiten twijfel dat besluiten die op grond van de Zuid-Hollandse voorschriften zijn genomen, niet
worden aangetast door het vervallen van die voorschriften. Dat betekent bijvoorbeeld dat indien aan een persoon
op grond van de Zuid-Hollandse voorschriften een vergunning is verleend, die vergunning nadat het
desbetreffende Zuid-Hollandse voorschrift komt te vervallen, gewoon van kracht blijft.
Tweede lid:
Er zijn situaties denkbaar waarin het gewenst kan zijn om een op grond van de Zuid-Hollandse voorschriften in
het verleden verleend besluit, te kunnen intrekken of wijzigen. Op grond van het bepaalde in artikel 7 is de
hoofdregel dat intrekking of wijziging uitsluitend mogelijk is voor zover de bevoegdheid daartoe al voortvloeide uit
het vervallen Zuid-Hollandse voorschrift. Er zijn echter situaties denkbaar waarin het om beleidsmatige redenen
aangewezen kan zijn om bepaalde Zuid-Hollandse besluiten te kunnen intrekken of wijzigen, terwijl de
desbetreffende Zuid-Hollandse voorschriften dat niet mogelijk maken. Om die reden is in het tweede lid
uitdrukkelijk bepaald dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten - desnoods in afwijking van de hoofdregel uit
artikel 7 – regels kunnen vaststellen die het onder meer mogelijk maken om dergelijke Zuid-Hollandse besluiten in
te trekken of te wijzigen.
Artikel 9
Eerste lid:
Dit artikel ziet allereerst op de situatie waarin een activiteit in de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam op
grond van de Zuid-Hollandse provinciale voorschriften was toegestaan (zonder dat daar een voorafgaande
vergunning voor nodig was) en het geldend worden van de Utrechtse voorschriften er opeens toe leidt dat die
activiteit verboden wordt. De rechtszekerheid brengt met zich mee dat burgers voldoende tijd moeten krijgen om
zich in te stellen op de gewijzigde situatie en de mogelijkheid moet worden geboden om de activiteit in
overeenstemming met de Utrechtse voorschriften te brengen.
Het eerste lid bevat de hoofdregel dat een activiteit die verboden wordt door het per 1 april 2019 geldend worden
van de Utrechtse provinciale voorschriften, tot 1 januari 2021 mag worden voortgezet (met inachtneming van de
vervallen Zuid-Hollandse voorschriften) en uiterlijk per die datum in overeenstemming met de Utrechtse
voorschriften gebracht dient te worden.
Tweede lid:
Het tweede lid bevat een specifieke bepaling met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Verordening natuur en
landschap provincie Utrecht 2017. Dit hoofdstuk bevat ten aanzien van een groot aantal verschillende activiteiten
(waaronder het plaatsen van borden en het afmeren van vaartuigen) verbodsbepalingen. De Utrechtse regeling
wijkt ten aanzien van een aantal van die activiteiten af van de Zuid-Hollandse regeling. Het hanteren van de in het
eerste lid geregelde algemene termijn tot 1 januari 2021 levert echter onvoldoende maatwerk op. Daarom is in het
tweede lid, afhankelijk van de specifieke activiteit, voorzien in een afwijkende overgangstermijn.
Derde lid:
Een ander gevolg van het vervallen van de Zuid-Hollandse voorschriften en het geldend worden van Utrechtse
voorschriften kan zijn dat voor bepaalde activiteiten in het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en
Leerdam (andere) beperkingen gaan gelden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin zowel in Utrecht als in
Zuid-Holland voor een bepaald verbod onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling geldt, maar die voorwaarden
in Utrecht ‘strenger’ zijn dan in Zuid-Holland. Ook in die situaties brengt de rechtszekerheid met zich mee dat
burgers een voldoende ruime termijn geboden moet worden om zich in te stellen op de gewijzigde situatie. Er is
ten aanzien van dergelijke beperkingen gekozen voor dezelfde systematiek als bij activiteiten die als gevolg van
het geldend worden van de Utrechtse voorschriften worden verboden. In het derde lid is de algemene regel
neergelegd dat (rechts)personen hun activiteiten tot 1 januari 2021 mogen voortzetten overeenkomstig de ZuidHollandse voorschriften en die activiteiten uiterlijk op die datum in overeenstemming dienen te hebben gebracht
met de Utrechtse voorschriften.
Vierde lid:
Voor zover het gaat om activiteiten die vallen onder de reikwijdte van hoofdstuk 5 van de Verordening natuur en
landschap provincie Utrecht 2017, is in het vierde lid voorzien in afwijkende termijnen voor de daar genoemde
activiteiten.
Artikel 10
Dit artikel bevat een aantal technische overgangsbepalingen die regelen dat bepaalde Utrechtse voorschriften die
vanaf 1 april 2019 gaan gelden voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam, ook
daadwerkelijk vanaf die datum in dat gebied toegepast kunnen worden.
Eerste lid:
Dit artikellid heeft betrekking op de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht. Op grond van
deze verordening zijn gemeenten onder andere verplicht om informatie te verstrekken over de wijze waarop bij
het nemen van bepaalde ruimtelijke besluiten is omgegaan met de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013. Op
grond van dit besluit gaat voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam de
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Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 in eerste instantie niet gelden, maar blijft de Verordening Ruimte 2014
van de provincie Utrecht gelden. In het eerste lid van het onderhavige artikel is geregeld dat het gemeentebestuur
van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met betrekking tot het gebied van de voormalige gemeenten Zederik
en Leerdam verplicht is aan te geven op welke wijze er bij de in de verordening bedoelde ruimtelijke besluiten is
omgegaan met de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland.
Tweede lid:
In de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 wordt voor de toepassing van een aantal daarin
opgenomen verboden en vrijstellingen verwezen naar de rode contour zoals vastgelegd door de Provinciale
Ruimtelijke Verordening 2013. De grondgebieden van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam maken
logischerwijs geen onderdeel uit van de rode contouren zoals vastgelegd door middel van de ten tijde van dit
besluit geldende versie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013. Om er voor te zorgen dat de
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 ook in het toegevoegd gebied kan worden toegepast
wordt in dit artikellid bepaald dat bij de toepassing van de betreffende verordening in dat gebied onder de rode
contour wordt verstaan de begrenzing van het stedelijk gebied zoals dat door middel van bestaande stads- en
dorpsgebieden is vastgelegd in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland.
Derde en vierde lid:
De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap maakt het onder voorwaarden mogelijk om een
zogenoemde investeringssubsidie of een subsidie functieverandering te verstrekken. Dergelijke subsidies worden
echter op grond van deze regeling niet verstrekt indien er met betrekking tot het betreffende (natuur)terrein nog
verplichtingen rusten op grond van andere (vervallen) provinciale subsidieregelingen. Voor (natuur)terreinen in
het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam zal het in voorkomend geval gaan om
verplichtingen die voortvloeien uit (vervallen) Zuid-Hollandse subsidieregelingen. Per 1 april 2019 wordt voor het
toegevoegd gebied de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Utrecht van
toepassing in het toegevoegd gebied. In deze subsidieregeling wordt voor wat betreft de uitsluitingen in verband
met uit andere (vervallen) provinciale subsidieregelingen voortvloeiende verplichtingen uitsluitend verwezen naar
subsidieregelingen van de provincie Utrecht. Om de betreffende uitsluitingen ook met betrekking tot
(natuur)terreinen in het toegevoegd gebied effectief toe te kunnen passen regelen het derde en vierde lid dat
investeringssubsidies en subsidies functieverandering ook kunnen worden geweigerd indien er op het betreffende
(natuur)terrein verplichtingen rusten uit hoofde van andere (vervallen) Zuid-Hollandse subsidieregelingen.
Vijfde lid:
In het toegevoegd gebied blijft voorlopig het Natuurbeheerplan 2019 van de Provincie Zuid-Holland gelden. Dit
plan is onder meer gebaseerd op de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland (SKNL). Deze beide verordeningen komen
voor het toegevoegd gebied per 1 april 2019 te vervallen. Om te waarborgen dat het Natuurbeheerplan 2019 ook
vanaf 1 april 2019 van een toereikende wettelijke grondslag is voorzien, wordt in dit artikellid bepaald dat het
desbetreffende plan vanaf deze datum geacht wordt te berusten op de relevante bepalingen uit de SNL en de
SKNL van de provincie Utrecht.
Zesde lid:
In de Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht wordt onder meer
verwezen naar het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk gebied. Voor de afbakening van het binnenstedelijk
gebied wordt in dat uitvoeringsprogramma verwezen naar het gebied dat is gesitueerd binnen de rode contouren
als bedoeld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Omdat de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam
geen onderdeel uitmaken van de Utrechtse structuurvisie kan voor de afbakening van het binnenstedelijk gebied
in die gemeenten nog niet naar de structuurvisie van de provincie Utrecht worden verwezen. Om de
uitvoeringsverordening wel binnen het toegevoegd gebied toe te kunnen passen is er voor gekozen om te
verwijzen naar het bestaande stads- en dorpsgebied als bedoeld in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie
Zuid-Holland.
Zevende lid:
Voor het toegevoegd gebied blijft voorlopig de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland gelden. Dit artikellid
stelt buiten twijfel dat bij de uitoefening van de daarmee verband houdende VTH-taken (vergunningverlening,
toezicht en handhaving) het Utrechtse VTH-beleid geldt. Dat betekent dat de Utrechtse ambtenaren die zich met
de VTH-taken in het toegevoegde gebied gaan bezighouden dat kunnen doen met toepassing van hetzelfde
beleidskader dat ook voor de rest van Utrecht geldt.
Achtste lid:
Per 1 april 2019 worden voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam de
Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht geldend verklaard. In die
beleidsregels wordt verwezen naar stiltegebieden zoals aangewezen krachtens de Provinciale Milieuverordening
van de provincie Utrecht. Deze verordening wordt echter per 1 april 2019 niet geldend verklaard voor het
desbetreffende gebied, terwijl de in de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam gesitueerde stiltegebieden
bovendien niet op grond van die verordening zijn aangewezen. Om deze beleidsregels voor het desbetreffende
gebied te kunnen toepassen, regelt dit artikel dat voor dat gebied onder stiltegebied moet worden verstaan de
stiltegebieden die bij en krachtens de Zuid-Hollandse Provinciale Milieuverordening zijn aangewezen, voor zover
die zijn gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam.
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Negende lid:
Per 1 april 2019 worden voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam de
Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht geldend verklaard. In die
beleidsregels wordt verwezen naar weidevogelgebieden zoals aangewezen krachtens de Provinciale Ruimtelijke
verordening van de provincie Utrecht. Deze verordening wordt echter per 1 april 2019 niet geldend verklaard voor
het desbetreffende gebied, terwijl de in de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam gesitueerde
weidevogelgebieden bovendien niet op grond van die verordening zijn aangewezen. Om deze beleidsregels voor
het desbetreffende gebied te kunnen toepassen, regelt dit artikel dat voor dat gebied onder weidevogelgebied
moet worden verstaan de gebieden die bij en krachtens de Zuid-Hollandse Verordening ruimte 2014 zijn
aangewezen als “belangrijke weidevogelgebieden”, voor zover die zijn gelegen op het grondgebied van de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam.
Tiende lid:
Op grond van deUitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels is het onder voorwaarden mogelijk om voor
rijksmonumenten die zich in een matige of slechte staat bevinden subsidie te verstrekken. Of een rijksmonument
zich in een dergelijke staat bevindt volgt uit de Utrechtse Erfgoedmonitor. De rijksmonumenten uit de voormalige
gemeenten Zederik en Leerdam zijn op dit moment nog niet opgenomen in die monitor. Om het ook voor het
toegevoegd gebied mogelijk te maken om subsidie te verstrekken voor rijksmonumenten die zich in een matige of
slechte staat bevinden is in dit artikellid voorzien in overgangsrecht die dat mogelijk maakt.
Artikel 11
Dit artikel geeft de citeertitel.
Artikel 12
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het besluit.
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