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Regels in de Omgevingsverordening 
 

Bijlage 2: Toelichting wijzigingen per thema 

Algemene bepalingen 
Begripsbepalingen 
Er is behoorlijk geschrapt in de begripsbepalingen. Termen uit de Omgevingswet zijn niet herhaald. 
Bovendien zijn logische termen of termen die in Van Dale staan achterwege gelaten. 
Algemene gegevens 
De basis indieningsvereisten voor vergunningen en meldingen staan in de Omgevingswet. Alleen de 
specifieke vereisten worden vermeld. 
Ontheffingen en hardheidsclausule 
In de regels is zo veel mogelijk gezocht naar afwegingsruimte door het stellen van kaders in plaats 
van algemene verboden. Daarnaast is ruimte gereserveerd om GS de mogelijkheid te geven tot het 
verlenen van ontheffingen van instructieregels en het toepassen van de hardheidsclausule voor 
direct werkende of algemene regels. Hiermee ontstaat ruimte voor situaties waarbij de zorg voor de 
fysieke leefomgeving onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen 
belangen. Hierdoor ontstaan kansen voor ontwikkelingen met behulp van maatwerkoplossingen of 
innovatieve initiatieven. Het is niet altijd mogelijk om ontheffing te verlenen omdat bijvoorbeeld: 
Europese richtlijnen daaraan in de weg staan.  
 
Water- en bodemsysteem 
Regionale waterkeringen en wateroverlast 
Nieuw zijn de omgevingswaarden voor de regionale keringen en overstromingskansen, die de 
provincie in opdracht van het Rijk stelt. De benodigde instructieregels worden opgesteld in nauw 
overleg met de waterschappen. 
Bodemsanering 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. In de 
bruidsschat stelt het Rijk instructieregels voor gemeenten m.b.t. bodemsanering. Voorgesteld wordt 
gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels die de rijksregels 
aanvullen. In de omgevingsverordening wordt daarom voorgesteld dat in waterwingebieden en 
bepaalde grondwaterbeschermingsgebieden de bodemsanering alleen plaatsvindt volgens de 
standaardaanpak “verwijderen” en niet door “afdekken”. Hierdoor worden GS naast de gemeente 
bevoegd gezag voor bodemsaneringen; dit is nieuw beleid.  
Grondwatersanering 
Het saneren van grondwaterverontreinigingen wordt aan de provincies overgelaten, gelet op hun 
verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen voor grondwaterlichamen van de 
Kaderrichtlijn water en de Grondwaterrichtlijn. Voorgesteld wordt om rechtstreeks werkende regels 
voor grondwatersaneringen op te nemen. Hierdoor zijn GS in alle gevallen bevoegd gezag en valt de 
vergunningverlening en het toezicht op dit vlak onder provinciale bevoegdheid. Ten opzichte van het 
huidige recht zou dit een beperkte verschuiving van bevoegdheden geven. De gemeenten (Utrecht 
en Amersfoort) zijn op dit moment zelf bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Voor de 
kleinere gemeenten blijft de situatie hetzelfde. Overigens vinden hier nog gesprekken over plaats 
met gemeenten.  
Grondwaterbescherming voor drinkwaterwinning 
Grondwaterbescherming is een wettelijke taak. In de huidige regelgeving zijn B&W bevoegd gezag 
voor de regels over inrichtingen en GS voor de regels over activiteiten buiten inrichtingen. 
Voorgesteld wordt  te kiezen om voor de meeste activiteiten rechtstreeks werkende regels te stellen. 
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Dat betekent dat GS voortaan bevoegd gezag zijn, en niet B&W. Dit vaagt extra capaciteit voor met 
name toezicht en handhaving (door de omgevingsdiensten in opdracht van de provincie). 
Daarnaast zijn in de omgevingsverordening ook instructieregels voor omgevingsplannen opgenomen  
om het belang voor drinkwaterwinning in acht te nemen. Voor diverse gemeenten vraagt dit  extra 
aandacht in omgevingsplannen, die betrekking hebben op waterwingebieden, 
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones, te beoordelen. 
 
Ontgrondingen 
Er zijn nieuwe vrijstellingen voor vergunningsplicht bijgekomen door veranderingen in het rijksbeleid.  
 
Infrastructuur 
Wegen en lokale spoorwegen 
Voor lokaal spoor zijn instructieregels gesteld om belemmeringen voor het gebruik en beheer te 
voorkomen ofwel veiligheid, doorstroming en instandhouding te garanderen. Dit is een verplichting 
van het Rijk. Met het oog op gezondheid zijn nieuwe instructieregels voor het bouwen langs 
provinciale wegen gesteld. Binnen bepaalde geluidscontouren mag niet gebouwd worden. 
Regels over activiteiten langs de weg gelden voor iedereen en zijn aan voorwaarden gebonden. Daar 
waar voorheen overal vergunningplicht gold, kan dit nu zo mogelijk met een melding af (bijv. het 
leggen van bepaalde kabels en leidingen). De vergunningen voor uitritten op de provinciale weg zijn 
teruggehaald van gemeenten naar de provincie, omdat uit ervaring blijkt dat de doorstroming en 
veiligheid negatief beïnvloed wordt door de vele verleende vergunningen voor uitritten. 
 
Externe veiligheid 
Nieuw zijn de voorgestelde instructieregels voor externe veiligheid. Inmiddels is gebleken dat deze te 
voorbarig opgesteld zijn. Dit jaar wordt een onderzoek ingesteld naar gewenste maatregelen. In de 
ontwerpverordening wordt een reservering voor regels voorgesteld, zodat bij een wijziging van de 
verordening eenvoudig regels ingevoegd kunnen worden mocht dit noodzakelijk zijn.  
 
Natuur 
De regels voor natuur zijn omgezet naar gelijkwaardige regels. Provincies zijn op basis van de 
Omgevingswet verplicht regels te stellen voor Natura 2000 en natuurnetwerk Nederland en hierin is 
weinig afwegingsruimte mogelijk. Wel zijn er regels vervallen omdat het Rijk deze al in algemeen 
gesteld heeft.  
Enkele beleidsregels (bevoegdheid GS) met impact op keuzes bij ontwikkelingen (zoals de oude 
bosgroeiplaatsen) worden omgezet naar regels in de verordening. Dit schept duidelijkheid en 
voorkomt nieuwe beperkingen later in het planproces. 
Nieuw is de meldplicht voor bestrijding van de Aziatische duizendknoop. 
 
Cultuurhistorie 
Voor erfgoed zijn nieuwe en strengere instructieregels opgesteld om ervoor te zorgen dat de 
uitzonderlijke universele waarde van de (beoogde) UNESCO Werelderfgoederen Hollandse 
Waterlinies en Limes behouden blijven. Dit is een opdracht van het Rijk. Om toch enige flexibiliteit te 
behouden wordt voorgesteld om een uitzondering te maken voor ontwikkelingen van groot 
maatschappelijk belang als er geen reëel alternatief is, de aantasting zo minimaal mogelijk is en de 
waarden gecompenseerd worden. Hierover zal gesproken moeten worden met het Rijk. Op dit 
moment is het niet duidelijk of dit binnen huidige wetgeving mogelijk is.  
Aan de cultuurhistorische hoofdstructuur is Historische infrastructuur toegevoegd. Hier zal rekening 
gehouden moeten worden met de waarden.  
 
Landschap 
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Voorgesteld wordt om de instructieregels landschap ongewijzigd te laten. Ontwikkelingen mogen 

plaatsvinden als ze met respect voor het landschap worden ingepast. Hetzelfde geldt voor 

activiteiten in het landschap.  

 
Landbouw en landelijk gebied: 
Bij de regels voor het landelijk gebied is het verbod tot uitbreiding geitenhouderijen omgezet van 
een direct werkende regel omgezet in een instructieregel. Verder zijn de instructieregels met 
voorwaarden uit de PRV vrijwel beleidsneutraal omgezet. Uitbreiding van agrarische bedrijven mag 
nog steeds: onder voorwaarden (bijv. voldoen aan internationale verplichtingen en dierenwelzijn) is 
er meer ruimte gecreëerd voor: verplaatsing van een grondgebonden landbouwbedrijf naar nieuwe 
agrarisch bouwperceel. Glastuinbouw is toegestaan in aangewezen gebieden.  
Verstedelijking en functiewijziging in het landelijk gebied wordt in een aantal gevallen toegestaan 
mits de omgevingskwaliteit behouden of versterkt wordt. De ‘voor wat-hoort wat’ regels zijn 
aangepast in de samenhang met gerelateerde onderwerpen, maar in essentie min of meer hetzelfde 
gebleven.  
 
Stilte 
De provincie is verplicht om stiltegebieden aan te wijzen. In stiltegebieden geldt een geluidsnorm. 

Via instructieregels en rechtstreeks werkende regels worden de normen voor ontwikkelingen en 

bepaalde activiteiten in het stiltegebied en de vrijwaringszone/het aandachtsgebied eromheen 

geborgd. Deze regels zijn beleidsneutraal omgezet. Door het aandachtsgebied op kaart te zetten, is 

de “nabijheid” in de huidige regels inzichtelijk gemaakt. Dit maakt het voor gemeenten gemakkelijker 

om te bepalen of zij wel of niet aan bepaalde instructieregels moeten voldoen. 

 
Energie: 

Voor energie gelden instructieregels in het landelijk gebied. Op bouwpercelen/erven mogen nog 

steeds windmolens van 20m hoog geplaatst worden. Daarnaast mogen in het landelijk gebied, 

uitgezonderd N2000 gebieden en ganzenrustgebieden, windmolens van 3MW of meer als ze aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. In de NNN en Groene Contour moet de tijdelijkheid geborgd 

worden, zodat de gronden na de termijn van de vergunning worden omgevormd tot natuur. 

Ook zonnevelden mogen in het landelijk gebied, uitgezonderd N2000 gebieden en 

ganzenrustgebieden, als ze aan voorwaarden voldoen. De omgevingsverordening bevat regels voor 

de tijdelijkheid van zowel windenergie als zonnevelden: 25 jaar.   

Energie uit biomassa wordt in het landelijk gebied onder voorwaarden toegestaan, zoals nu ook het 

geval is. 

In alle gevallen wordt een onderbouwing met een beeldkwaliteitsparagraaf gevraagd. 

 
Stedelijk gebied 
Provinciale Staten hebben op 29 januari 2020 het afwegingskader met betrekking tot de nieuwe 
systematiek voor uitbreiding van het stedelijk gebied voor wonen en werken vastgesteld. In de 
conceptverordening was hiervan een eerste voorstel opgenomen. Dit wordt nu op basis van de 
besluitvorming en toezeggingen van 29 januari aangepast. 
 
 
 


