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DATUM

AAN Commissie BEM / Provinciale Staten

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

ONDERWERP

Beantwoording vragen SV Tijdelijke voorschriften voormalige gemeenten Leerdam en 
Zederik 2021 t.b.v. Commissie BEM 

Ter voorbereiding van de commissie BEM van 4 november a.s. heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld 
over  het  Statenvoorstel  Tijdelijke  Voorschriften  voormalige  gemeenten  Leerdam  en  Zederik  2021  (kenmerk 
2020BEM153). Hierbij ontvangt vindt u onze beantwoording:

Vraag 1:
Met het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en het nog niet van kracht zijn van de interim-
verordening,  is  het  logisch om de tijdelijke voorschriften ten aanzien de voormalige gemeenten Leerdam en 
Zederik  te  verlengen,  dan wel te  vervangen door de Utrechtse regels  waar  deze van rechtswege komen te 
vervallen. Wel heeft GroenLinks daarover nog een paar verduidelijkende vragen:

Per 1 januari 2021 komen een aantal regels en voorschriften van rechtswege te vervallen. Dan gaat het onder 
meer om het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2015 – 2018 en het actieplan geluidhinder Zuid-Holland. 
Wij stellen ons voor dat hier niet alleen regels in opgenomen zijn, maar ook acties. Betekent dat ook dat acties 
vanuit het uitvoeringsprogramma en actieplan tot 1 januari 2021 nog uitgevoerd worden? Zo ja, worden die dan 
uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland of de provincie Utrecht?

Antwoord:
In het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2015-2018, dat is verlengd tot en met 2020, staan alleen acties.  
De  gemeente  Vijfheerenlanden  heeft  de  uitvoering  van  externe  veiligheidstaken  ondergebracht  bij  de  
Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdRU). In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2020 van  
de provincie Utrecht zijn, na overleg met Zuid-Holland, voor deze taken middelen gereserveerd waaruit kosten  
voor de uitvoering van externe veiligheidstaken en acties (uitgevoerd door de OdRU) worden gefinancierd in  
2020. 

Vraag 2:
De regels die van rechtswege komen te vervallen worden per 1 januari conform het voorstel vervangen door de 
regels en voorschriften van de provincie Utrecht. Deze zijn grotendeels echter opgesteld voor het grondgebied 
van de  provincie  Utrecht,  voor  uitbreiding  met  het  grondgebied  van de  voormalige  gemeenten  Leerdam en 
Zederik. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Provinciale Ruimtelijke Ordening. Zijn er om die reden punten waarop 
toch een tijdelijke regel vacuüm ontstaat, bijvoorbeeld omdat Leerdam en Zederik niet opgenomen zijn op de 
kaarten van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, of zijn het regels die zonder meer van toepassing verklaard 
kunnen worden op het grondgebied van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik?

Antwoord:
Niet alle regels die vervallen, worden vervangen door regels en voorschriften van de provincie Utrecht. Zo blijven  
de regels  op het  gebied van de ruimtelijke  ordening van de provincie  Zuid-Holland (na vaststelling  van het  
statenvoorstel) gelden voor Leerdam en Zederik tot 1 april 2021 (zie artikel 2, eerste lid). Leerdam en Zederik zijn  
al als gebied opgenomen in het ontwerp van de interim omgevingsverordening.  Naar verwachting treden de  
omgevingsvisie en interim omgevingsverordening op 1 april 2021 inwerking. Vanaf dat moment gelden voor de  
hele provincie Utrecht dezelfde regels. Er ontstaat dus geen regelvacuüm.

Vraag 3:
Als laatste waren we benieuwd welke regels Zuid-Holland had die nu komen te vervallen met de inwerkingtreding 
van de interim-verordening,  die  we in de provincie Utrecht niet  kennen. Vervallen er bijvoorbeeld regels  ten 

11/02/20



aanzien van Leerdam en Zederik die we als provincie Utrecht  in het kader  van de continuïteit  over zouden 
moeten nemen?
Antwoord:
Met  de  inwerkingtreding  van  de  interim-omgevingsverordening,  beoogd  per  1  april  2021,  komen  de  Zuid-
Hollandse  regels  te  vervallen  die  in  het  onderhavige  Statenvoorstel  zijn  benoemd.  De  interim-
omgevingsverordening  bevat  regels  voor  de  hele  fysieke  leefomgeving.  Wanneer  de  interim-
omgevingsverordening door uw Staten wordt vastgesteld, wordt tegelijkertijd een aantal verordeningen en regels  
ingetrokken,  zoals  de  Provinciale  ruimtelijke  verordening,  de  milieuverordening,  een  deel  van  de  
wegenverordening, de waterverordening en de VNL (Verordening natuur en landschap). 

Een  deel  van  de  regels  die  per  1  april  2021  komen  te  vervallen,  worden  overgenomen  in  de  interim-
omgevingsverordening. Het gaat onder meer om: 
 De bedieningstijden van bruggen, afmetingenbesluit e.d. en
 Een deel van de regels wordt vervangen door Utrechtse regels zoals de regels voor bodem, water en milieu.
Er komen deels nieuwe regels voor de ruimtelijke ordening voor de gebieden Leerdam en Zederik.  

De Zuid-Hollandse verordening verschilt van de (Utrechtse) interim-omgevingsverordening op een aantal punten  
m.b.t. de ruimtelijke ordeningsaspecten. Dit komt deels doordat er in Zuid-Holland andere "bedrijvigheid" dan in  
de provincie Utrecht is, het een ander soort gebied is en er een andere bestuurlijke ambitie dan in Utrecht ligt. Er  
zitten onder meer verschillen met betrekking tot:
 regels kantoren: Utrecht is strikter dan Zuid-Holland;
 glastuinbouw is in Zuid-Holland een grotere opgave, dan in Utrecht (dus andere regels);
 Zuid-Holland  werkt  met  een regionale  afstemming voor  het  bouwen van woningen.  De  PRV kende de  

zogenaamde rode contouren. De interim-omgevingsverordening gaat uit van regionale programmering voor  
wonen.

Voor zover bekend vervallen er geen Zuid-Hollandse regels voor Leerdam en Zederik die de provincie Utrecht  
zou  moeten  continueren.  Overigens  is  de  gemeente  Vijfheerenlanden  (net  zoals  de  andere  Utrechtse  
gemeenten)  betrokken  geweest  bij  het  opstellen  van  onze  interim-omgevingsverordening.  Ook  is  dit  
Statenvoorstel afgestemd met de gemeente. Bij de inwerkingtreding van de interim-omgevingsverordening zijn de  
Utrechtse regels van toepassing voor de gehele provincie Utrecht.  
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