
Inhoudsopgave ontwerp omgevingsverordening (17 maart 2020) Grondslag huidig recht Aanpassingen in Interimverordening

1.1 Inleidende bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen en informatieobjecten verschilt per wet
Artikel 1.2 Meet- en rekenbepalingen verschilt per wet
Artikel 1.3 Schakelbepaling art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Begrippen veranderd: omgevingsplan => bestemmingsplan, 

projectbesluit => inpassingsplan, omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit => omgevingsvergunning als 
bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder c, Wabo. Daarnaast toegevoegd: 
beheersverordening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, 
projectuitvoeringsbesluit

Artikel 1.4 Normadressaat verschilt per wet
Artikel 1.5 Ontheffing instructieregel art. 4.1a Wet ruimtelijke ordening Aan eerste lid criterium van art. 4.1a lid 1 Wro toegevoegd.
Artikel 1.6 Hardheidsclausule verschilt per wet Voorwaarde toegevoegd, want hardheidsclausule is niet mogelijk op 

grond van Wm (grondwaterbescherming)
Artikel 1.7 Experimenteergebied of innovatie art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening 
Artikel 1.8 Ruimte voor experimenten Begrip veranderd: omgevingsplan => bestemmingsplan, "bij deze 

verordening" toegevoegd achter bijlage, regels veranderd in 
bestemmingen en regels, tweede lid toegevoegd.

1.2 Indieningsvereisten
verschilt per wet Artikel 1.8a Algemene aanvraagvereisten vergunning of ontheffing 

toegevoegd, omdat dit ontbreekt in huidige wetgeving. Straks regelt de 
Omgevingswet (Ow) dit.

Artikel 1.9 Algemene gegevens bij een melding verschilt per wet
Artikel 1.10 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens 
en bescheiden

verschilt per wet

1. Algemeen

Deze lijst met verschillen tussen de Ontwerp Omgevingsverordening en de concept Ontwerp Interimverordening is bedoeld voor inhoudelijk deskundigen. 
Als de vakken in de derde kolom leeg zijn, betekent dit dat er geen inhoudelijke aanpassingen komen in de concept Ontwerp Interimverordening.



Artikel 1.11 Aanvraag ontheffing instructieregels art. 4.1a Wet ruimtelijke ordening Begrip veranderd: omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteit => 
omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 onder c Wabo

Artikel 1.12 Aanvraag toepassing hardheidsclausule verschilt per wet Begrip veranderd: omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteit => 
omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 onder c Wabo

2.1 Omgevingswaarden en monitoring regionale keringen en 
wateroverlast
Artikel 2.1 Oogmerk omgevingswaarden en monitoring regionale 
keringen
Artikel 2.2 Omgevingswaarden regionale keringen 1 op 10 art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.2a Omgevingswaarden regionale keringen 1 op 30 art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.2b Omgevingswaarden regionale keringen 1 op 100 art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.2c Omgevingswaarden regionale keringen 1 op 300 art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.2d Omgevingswaarden regionale keringen 1 op 1000 art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.2e Omgevingswaarden regionale keringen 1 op 1250 art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.3 Omgevingswaarden Slaperdijk art. 2.4 en 2.5 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm
Artikel 2.4 Monitoring omgevingswaarden regionale keringen art. 2.14 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde  => veiligheidsnorm

Artikel 2.5 Omgevingswaarden wateroverlast binnen de bebouwde 
kom 

art. 2.8 Waterwet Artikel vervangen door artikelen 2.5, 2.6a, 2.6c, 2.6e. In overleg met de 
waterschappen zijn de normen per waterschap beschreven. Term 
omgevingswaarden is veranderd in normen.

Artikel 2.6 Omgevingswaarden wateroverlast buiten bebouwde 
kom 

art. 2.8 Waterwet Artikel vervangen door artikelen 2.6, 2.6b, 2.6d en 2.6f. In overleg met de 
waterschappen zijn normen per waterschap beschreven. Term 
omgevingswaarden is veranderd in normen.

Artikel 2.7 Monitoring omgevingswaarden wateroverlast art. 2.14 Waterwet Begrip veranderd: omgevingswaarde => norm (norm met betrekking tot 
de gemiddelde kans per jaar op overstroming, met het oog op bergings- 
en afvoercapaciteit)

2.2 Instructieregels
2.2.1 Water en ontwikkelingen Omgevingsplan => bestemmingsplan 
Artikel 2.8 Instructieregel vrijwaringszone regionale waterkeringen art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Omgevingsplan => bestemmingsplan, bestemmingen veranderd in 

bestemmingen en regels

2. Watersysteem



Artikel 2.9 Instructieregel waterbergingsgebied art. 4.1 Wro Omgevingsplan => bestemmingsplan, bestemmingen veranderd in 
bestemmingen en regels

Artikel 2.10 Instructieregel overstroombaar gebied art. 4.1 Wro Omgevingsplan => bestemmingsplan, bestemmingen veranderd in 
bestemmingen en regels

2.2.2 Zoetwatervoorziening
Artikel 2.11 Instructieregel rangorde bij waterschaarste 
Amsterdam-Rijnkanaal en Lek

art. 2.2 Waterbesluit verwijzing in tekst naar Bkl, aangepast in: artikel 2.1, eerste lid, onder 3e, 
van het Waterbesluit 

Artikel 2.12 Instructieregel rangorde bij waterschaarste Neder-Rijn art. 2.2 Waterbesluit verwijzing in tekst naar Bkl, aangepast in: artikel 2.1, eerste lid, onder 4e, 
van het Waterbesluit 
Ingevoegd: paragraaf 2.2.2a Regionaal waterplan

art. 4.5, eerste lid Waterwet Artikel 2.12a procedure toegevoegd, procedure is geregeld in Ow maar 
niet in Waterwet.

2.2.3 Waterbeheerprogramma
Artikel 2.13 Instructieregel inhoud waterbeheerprogramma art. 4.7 Waterwet Begrip veranderd: waterbeheerprogramma => beheerplan 

art. 4.7 Waterwet Artikel 2.13a Voorbereiding beheerplan toegevoegd, procedure is 
geregeld in Ow maar niet in Waterwet.

art. 4.7 Waterwet Artikel 2.13b Toezending beheerplan toegevoegd. Valt straks onder art. 
2.2 Ow (samenwerkingsbepaling).

2.2.4 Legger
Artikel 2.14 Instructieregel legger waterstaatswerken art. 5.1, derde lid Waterwet
Artikel 2.15 Vrijstelling verplichtingen inhoud legger art. 5.1, derde lid Waterwet verwijzing in tekst naar Ow, aangepast in: artikel 5.1, derde lid van de 

Waterwet 
2.2.5 Peilbesluit
Artikel 2.16 Aanwijzing gebieden peilbesluit art. 5.2 Waterwet
Artikel 2.17 Instructieregel inhoud peilbesluit art. 5.2, derde lid Waterwet
Artikel 2.18 Actuele peilbesluiten art. 5.2, derde lid Waterwet

art. 5.2, derde lid Waterwet Artikel 2.18a Voorbereiding peilbesluiten toegevoegd, procedure is 
geregeld in Ow maar niet in Waterwet.

art. 5.2, derde lid Waterwet Artikel 2.18b Toezending peilbesluiten toegevoegd, valt straks onder art. 
2.2 Ow (samenwerkingsbepaling).
Ingevoegd paragraaf 2.2.5a Projectplan en projectprocedure voor 
waterstaatswerken

art. 5.5 Waterwet Artikel 2.18d Projectprocedure toegevoegd, geregeld in Ow maar niet in 
Waterwet.



 art. 5.7, tweede lid, Waterwet Artikel 2.18e Toezending projectplan toegevoegd, valt straks onder art. 
2.2 Ow (samenwerkingsbepaling)
Ingevoegd paragraaf 2.2.5b Waterakkoord

art. 3.7 Waterwet Artikel 2.18f Raadpleging waterakkoord toegevoegd.
2.2.6 Zwemlocaties in oppervlaktewater

Artikel 2.18g Oogmerk toegevoegd. Oogmerk ontbrak nog.
Artikel 2.18h Toepassingsbereik toegevoegd. Toepassingsbereik ontbrak 
nog.

Artikel 2.19 Instructieregel locaties zwemwater in 
oppervlaktewater

art. 7 Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden

verwijzing in tekst naar Bkl, aangepast in: artikel 10b, eerste lid van de 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

2.3 Activiteiten in wateren
2.3.1 Algemene bepalingen
Artikel 2.20 Oogmerk art. 145 Provinciewet
2.3.2 Activiteiten met woonschepen, vaartuigen, andere drijvende 
voorwerpen, havens en aanlegplaatsen
Artikel 2.21 Toepassingsbereik art. 145 Provinciewet
Artikel 2.22 Omgevingsvergunning woonschepen art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing, omgevingsplan 

veranderd in bestemmingsplan 
Artikel 2.23 Vrijstelling woonschepen art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing, omgevingsplan 

veranderd in bestemmingsplan 
art. 145 Provinciewet Artikel 2.24a Verzoek ontheffing op naam van ander toegevoegd.

Artikel 2.24 Beoordelingsregel omgevingsvergunning 
woonschepen

art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing, m veranderd in meter 

Artikel 2.25 Verbod voorwerpen art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing 
Artikel 2.26 Omgevingsvergunning vaartuigen en boatsavers art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing 
Artikel 2.27 Vrijstellingen vaartuigen en voorwerpen art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing, omgevingsplan 

veranderd in bestemmingsplan, m veranderd in meter
Artikel 2.28 Beoordelingsregel partyschip art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing, omgevingsplan 

veranderd in bestemmingsplan
Artikel 2.29 Omgevingsvergunning havens en aanlegplaatsen voor 
vaartuigen en voorwerpen

art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing 

Artikel 2.30 Vrijstelling havens en aanlegplaatsen voor vaartuigen 
en voorwerpen

art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing 



Artikel 2.31 Omgevingsvergunning insteekhavens art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing, m veranderd in meter 

2.3.3 Dempen van oppervlaktewaterlichamen Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing 

 art. 145 Provinciewet Artikel 2.31a Oogmerk toegevoegd. Oogmerk ontbrak nog.
Artikel 2.32 Toepassingsbereik art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing. Verwijzing naar 

Omgevingswet, aangepast in: artikel 3 van de Ontgrondingenwet
Artikel 2.33 Specifieke zorgplicht art. 145 Provinciewet
Artikel 2.34 Omgevingsvergunning dempen art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing 
Artikel 2.35 Toegelaten activiteiten bij infrastructurele werken en 
werken van groot maatschappelijk belang

art. 145 Provinciewet Titel veranderd (vrijstelling), omgevingsplan veranderd in 
bestemmingsplan

Artikel 2.36 Toegelaten activiteiten bij agrarische percelen art. 145 Provinciewet Titel veranderd (vrijstelling), tweede lid onder c tekstueel aangepast.

3.1 Grondwaterbeheer
3.1.1 Algemene bepalingen en instructieregels
Artikel 3.1 Oogmerk 
Artikel 3.2 Instructieregel melden, meten en registreren 
grondwateronttrekkingen

Huidig artikel is teruggezet, behalve het derde lid. Die komt in het 
delegatiebesluit.

Artikel 3.3 Instructieregel onttrekkingen voor menselijke 
consumptie

art. 6.4, eerste lid Waterwet Verwijzing naar het Bal, aangepast in: artikel 6.4, eerste lid van de 
Waterwet. Bij of krachtens verordening toegevoegd.

3.1.2 Activiteiten met grondwater
Artikel 3.4 Afwijking vergunningplicht kleine 
bodemenergiesystemen

art 6.4, eerste lid, onder b, Waterwet Titel veranderd (vrijstelling). Verwijzing aangepast in: artikel 6.4, eerste 
lid, onder b van de Waterwet. Begrip omgevingsvergunning => 
vergunning. Begrip omgevingsplan => aangewezen op grond van art. 2.2b 
Bor.

3.2 Grondwaterbeschermingszones
3.2.1 Algemene bepalingen en instructieregels art. 1.3c Wet milieubeheer (Wm), art. 

4.1 Wet ruimtelijke ordening
Art. 1.3c Wm verplicht tot instructieregels over vergunningen, daarom 
tweede lid aan artikelen 3.13a, 3.21a en 3.38a toegevoegd.

Artikel 3.5 Aanwijzing grondwaterbeschermingszones Titel aangevuld met "en grondwaterbeschermingsgebieden"
Artikel 3.5a Uitzondering toepassingsbereik agrarische bedrijfsvoering 
toegevoegd, ter vervanging van art. 3 PMV

Artikel 3.6 Oogmerk grondwaterbescherming 

3. Ondergrond en bodem



Artikel 3.7 Instructieregel ruimtelijke bescherming grondwater Omgevingsplan => bestemmingsplan. Toegevoegd: 'en bevat geen 
nieuwe bestemmingen en regels', 'voor' veranderd in 'dat betrekking 
heeft op', 'motivering op' veranderd in 'motivering van'.

Artikel 3.8 Instructieregel toepassen verwijderingsvariant in 
waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden

Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld.

Artikel 3.9 Instructieregel parkeren Bethunepolder Omgevingsplan => bestemmingsplan. Na 'regels' toegevoegd 'en 
bestemmingen'

Artikel 3.10 Instructieregel aanleggen van een begraafplaats of 
uitstrooiveld 

Omgevingsplan => bestemmingsplan. Na 'regels' toegevoegd 'en 
bestemmingen'

Artikel 3.11 Instructieregel matig kwetsbare strategische 
grondwatervoorraad

Omgevingsplan => bestemmingsplan, 'motivering op' veranderd in 
'motivering van'.

Artikel 3.12 Zorgplicht grondwater Werking zorgplicht moet ruimer zijn. Daarom aangepast: 
grondwaterbeschermingsgebied => grondwaterbeschermingszone 

Artikel 3.13 Plaatsen borden waterwingebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden 
3.2.2 Activiteiten in waterwingebieden art. 1.2 Wet milieubeheer

Artikel 3.13a Toepassingsbereik toegevoegd. Rechtstreeks werkende 
regels over vergunningplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan, daarom 
beperkt toepassingsbereik opgenomen in artikelen 3.13a, 3.21a en 3.38a.

Artikel 3.14 Verboden activiteiten waterwingebied Tekst in lid 1, onder a is aangepast (verwijzing naar milieubelastende 
activiteit van het Bal). Inrichtingen vermeld in bijlage 1 van het Besluit 
omgevingsrecht 

Artikel 3.15 Vrijstelling activiteiten waterwingebied Titel veranderd (vrijstelling)
Artikel 3.16 Meldingsplichtige activiteiten waterwingebied Verwijzingen naar Bal zijn veranderd: Besluit bodemkwaliteit, Wet 

bodembescherming en Wet milieubeheer.
Artikel 3.17 Vrijstelling riolering Bethunepolder 
Artikel 3.18 Vrijstelling gebruik kunstmest Lexmond, Woerden en 
Vianen
Artikel 3.19 Algemene regel bestrijdingsmiddelen en glyfosaat 
Bethunepolder 
Artikel 3.20 Meldingsplicht glyfosaat Bethunepolder 
Artikel 3.21 Informatieplicht glyfosaat Bethunepolder
3.2.3 Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden art. 1.2 Wet milieubeheer



Artikel 3.21a Toepassingsbereik grondwaterbeschermingsgebieden 
toegevoegd. Rechtstreeks werkende regels over vergunningplichtige 
inrichtingen zijn niet toegestaan, daarom beperkt toepassingsbereik 
opgenomen in artikelen 3.13a, 3.21a en 3.38a.

Artikel 3.22 Verboden activiteiten in 
grondwaterbeschermingsgebieden

Aangepast. milieubelastende aciviteit => categorieen van (verboden) 
inrichtingen, "bij deze verordening" toegevoegd achter bijlage

Artikel 3.23 Verbod opslag van schadelijke stoffen in 
grondwaterbeschermingsgebieden 

Laatste zin van lid 4 verplaatst naar toelichting, titel aangepast

Artikel 3.24 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
grondwaterbeschermingsgebieden Bethunepolder, Bilthoven, 
Bunnik, Cothen, Groenekan, Linschoten, Zeist en waterwingebied 
Bethunepolder
Artikel 3.25 Verbod boren en grond- of funderingswerken 
Amersfoort-Berg, Doorn, Langerak, Soestduinen en Woerden
Artikel 3.26 Verbod boren en grond- of funderingswerken 
Driebergen, Leersum en Rhenen
Artikel 3.27 Verbod boren en grond- of funderingswerken 
Beerschoten 
Artikel 3.28 Vrijstellingen boren of grond- en funderingswerken in 
grondwaterbeschermingsgebieden

Verwijzigingen naar Bkl en Bal zijn veranderd. Wet milieubeheer, Wet 
bodembescherming en Ontgrondingenwet.

Artikel 3.29 Vrijstelling horizontaal gestuurde boringen m veranderd in meter
Artikel 3.30 Verbod aanleggen van een buisleiding Correctie in lid 3 (vervangen = aanleggen)
Artikel 3.31 Verbod energietoevoeging en -onttrekking in 
grondwaterbeschermingsgebieden 
Artikel 3.32 Verbod meststoffen in de bodem brengen 
Artikel 3.33 Verbod diepinfiltratie
Artikel 3.34 Meldingsplicht Titel aangepast
Artikel 3.35 Algemene regel buitengebruikstelling boorput Boringsvrije zone als werkingsgebied toegevoegd.
Artikel 3.36 Algemene regel verwijdering van heipalen 
Artikel 3.37 Algemene regel lozen afstromend 
Artikel 3.38 Algemene regel aanleggen parkeerplaats Tekstuele verbetering: "van een" toegevoegd.
3.2.4 Activiteiten in boringsvrije zones art. 1.2 Wet milieubeheer



Artikel 3.38a Toepassingsbereik toegevoegd. Rechtstreeks werkende 
regels over vergunningplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan, daarom 
beperkt toepassingsbereik opgenomen in artikelen 3.13a, 3.21a en 3.38a.

Artikel 3.39 Verbod mijnbouwactiviteiten in boringsvrije zones Verwijzing naar Bal is geschrapt. Veranderd inrichtingen op het gebied 
van mijnbouw, verwijzing naar categorieen r, w, y en x in bijlage 
verboden inrichtingen, "bij deze verordening" toegevoegd achter bijlage

Artikel 3.40 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
boringsvrije zones algemeen 
Artikel 3.41 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
boringsvrije zones Amersfoort-Koedijkerweg, Rhenen en 
Woudenberg 
Artikel 3.42 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
boringsvrije zones Langerak en Lexmond 
Artikel 3.43 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
boringsvrije zone Veenendaal 
Artikel 3.44 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
boringsvrije zone Tull en ’t Waal  
Artikel 3.45 Verbod boren en grond- of funderingswerken in 
boringsvrije zone WCB Nieuwegein 
Artikel 3.46 Vrijstellingen oprichten van boorputten en uitvoeren 
van grond- of funderingswerken in boringsvrije zones 

Verwijzigingen naar Bkl en Bal zijn veranderd. Wet milieubeheer, Wet 
bodembescherming en Ontgrondingenwet.

Artikel 3.47 Vrijstelling horizontaal gestuurde boringen in 
boringsvrije zones 
Artikel 3.48 Meldingsplicht Verwijzing aangepast: 'de artikelen 3.46, onder g en h, en 3.47' veranderd 

in 'artikel 3.46 en artikel 3.47'.
Artikel 3.49 Verbod energietoevoeging en -onttrekking in 
boringvrije zones 

Titel verbeterd: boringvrije => boringsvrije

3.3 Grondwaterverontreiniging
3.3.1 Instructieregels
Artikel 3.50 Oogmerk Geschrapt, onderwerp van deze paragraaf is in huidig recht (Wbb) 

uitputtend geregeld
Artikel 3.51 Instructieregel waterschap grondwateronttrekking Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld



Artikel 3.52 Instructieregel programma gebiedsgerichte aanpak 
grondwaterverontreiniging

Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld

3.3.2 Grondwatersanering Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld
Artikel 3.53 Toepassingsbereik Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld
Artikel 3.54 Melding grondwatersanering Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld
Artikel 3.55 Verstrekken gegevens en bescheiden locatie en 
startdatum grondwatersanering

Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld

Artikel 3.56 Verstrekken gegevens en bescheiden uitvoerder en 
milieukundige begeleider

Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld

Artikel 3.57 Uitvoering van de activiteit grondwatersanering Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld
Artikel 3.58 Verstrekken gegevens en bescheiden evaluatie 
grondwatersanering

Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld

Artikel 3.59 Maatwerkvoorschriften activiteit grondwatersanering Geschrapt, is in huidig recht (Wbb) uitputtend geregeld

3.4 Grondverzet en rommelterreinen Art. 145 Provinciewet
Artikel 3.60 Oogmerk
Artikel 3.61 Toepassingsbereik Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan
Artikel 3.62 Specifieke zorgplicht 
Artikel 3.63 Verbod rommelterreinen
Artikel 3.64 Omgevingsvergunning storten, ophogen en egaliseren Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing

Artikel 3.65 Toegelaten activiteiten bij infrastructurele werken en 
werken van groot maatschappelijk belang

Titel aangepast (vrijstelling)

Artikel 3.66 Toegelaten activiteiten bij agrarische percelen Titel aangepast (vrijstelling), 'worden' toegevoegd in lid 8 onder d
Artikel 3.67 Toegelaten activiteiten bij normaal onderhoud van 
oppervlaktewaterlichamen

Titel aangepast (vrijstelling)

Artikel 3.68 Toegelaten activiteiten bij een viaduct, ecoduct, 
faunapassage of planmatige inrichting en ontwikkeling van een 
natuurterrein of ecologische zone

Titel aangepast (vrijstelling)

Artikel 3.69 Toegelaten activiteiten bij takkenwallen en 
takkenrillen

Titel aangepast (vrijstelling), m veranderd in meter

Artikel 3.70 Toegelaten activiteiten in tuinen, parken, 
landgoederen of sportaccommodaties

Titel aangepast (vrijstelling)

Artikel 3.71 Melding ophogen of egaliseren Titel uitgebreid
3.5 Gesloten stortplaatsen Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld



Artikel 3.72 Oogmerk Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld
Artikel 3.73 Toepassingsbereik Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld
Artikel 3.74 Omgevingsvergunning activiteiten op gesloten 
stortplaatsen

Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld

Artikel 3.75 Indieningsvereisten omgevingsvergunning gesloten 
stortplaatsen

Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld

Artikel 3.76 Beoordelingsregels omgevingsvergunning gesloten 
stortplaatsen

Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld

Artikel 3.77 Omgevingsplanactiviteit gesloten stortplaatsen Geschrapt, is in huidig recht (Wabo/Wm) uitputtend geregeld

4.1 Bereikbaarheid art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Artikel 4.1 Instructieregel bereikbaarheid Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Verwijsfoutje hersteld, 
genoemd moet als bedoeld zijn en "bij deze verordening" toegevoegd, 
'motivering op' veranderd in 'motivering van'.

Artikel 4.2 Instructieregel behoud provinciale OV-netwerk Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Tekst aangepast, 
'motivering op' veranderd in 'motivering van'. Werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.3 Instructieregel behoud provinciaal 
bereikbaarheidsnetwerk

Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Tekst aangepast, 
'motivering op' veranderd in 'motivering van'. Werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.4 Instructieregel behoud regionaal fietsnetwerk Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Tekst aangepast, 
'motivering op' veranderd in 'motivering van'. Werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

4.2 Provinciale wegen
4.2.1 Algemene bepalingen en instructieregels art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 4.5 Oogmerk provinciale wegen
Artikel 4.6 Instructieregel bouwwerken bij provinciale wegen Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Tekst aangepast, 

'motivering op' veranderd in 'motivering van'. Werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

 Artikel 4.6a Beoordelingsregel vergunningen voor uitwegen bij 
provinciale wegen ingevoegd. Deze beoordelingsregel ontbrak nog.

4.2.2 Regels over activiteiten provinciale wegen art. 105, 143 en 150 Pw

4. Bereikbaarheid en mobiliteit



Artikel 4.7 Toepassingsbereik Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.8 Specifieke zorgplicht Verwijzing naar Ow geschrapt, werkingsgebied met hoofdletter 

geschreven.
Artikel 4.9 Vergunning veranderen van bermsloten Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 

hoofdletter geschreven.
Artikel 4.10 Vergunning uitwegen 
Artikel 4.11 Vergunning duikers, goten, peilbuizen, afrasteringen 
en andere werken

Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.12 Vergunning borden en vergelijkbare objecten Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.13 Vergunning standplaatsen en verkooppunten Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.14 Vergunning evenementen Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.15 Specifieke aanvraagvereisten vergunning Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, 'dezelfde als' 
toegevoegd.

Artikel 4.16 Meldingsplicht gedenktekens Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.17 Meldingsplicht tijdelijke verwijsborden 
Artikel 4.18 Meldingsplicht lasgaten en huisaansluitingen Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.19 Meldingsplicht telecom en laag- of middenspanning 
elektriciteit kabels en leidingen 

Woord "verboden" naar begin van de zin gehaald, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.20 Gegevens en bescheiden: start van de werkzaamheden 
telecom en laag- of middenspanning kabels en leidingen 

Artikel 4.21 Gegevens en bescheiden: uitgevoerde 
werkzaamheden telecom en laag- of middenspanning kabels en 
leidingen 
Artikel 4.22 Ontgravingen telecom en laag- of middenspanning 
kabels en leidingen 
Artikel 4.23 Afwerking ontgravingen telecom en laag- of 
middenspanning kabels en leidingen 

Titel aangepast, m veranderd in meter

Artikel 4.24 Ontgravingen telecom en laag- of middenspanning 
kabels en leidingen en beplanting
Artikel 4.25 Ligging van de telecom en laag- of middenspanning 
kabels en leidingen 



Artikel 4.26 Kruisingen van de telecom en laag- of middenspanning 
kabels en leidingen met gesloten verhardingen
Artikel 4.27 Afstanden bij boren van de telecom en laag- of 
middenspanning kabels en leidingen 
Artikel 4.28 Mantelbuizen bij telecom en laag- of middenspanning 
kabels en leidingen 
Artikel 4.29 Noodreparatie aan telecom en laag- of 
middenspanning kabels en leidingen 
Artikel 4.30 Verzakkingen en beschadigingen van telecom en laag- 
of middenspanning kabels en leidingen 
Artikel 4.31 Verwijderen of verleggen van werken en objecten Omgevingsvergunning veranderd in vergunning
Artikel 4.32 Tijdelijke borden bij evenementen
Artikel 4.33 Uitsteken van beplanting Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.34 Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften Verwijzing naar Ow geschrapt.
4.3 Lokale spoorwegen
4.3.1 Algemene bepalingen en instructieregels art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Artikel 4.35 Oogmerk 
Artikel 4.36 Aanwijzing beperkingengebied lokale spoorwegen Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.37 Instructieregel beperkingengebied lokale spoorwegen Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, werkingsgebied met 

hoofdletter geschreven.
4.3.2 Regels over activiteiten lokale spoorwegen art. 12 lid 6-8 Wet lokaal spoor
Artikel 4.38 Toepassingsbereik Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.39 Uitzondering vergunningplicht beschermingszone Verwijzing naar Bal veranderd in verwijzing naar Wet lokaal spoor. 

Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven.

Artikel 4.40 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning Verwijzing naar Omgevingsregeling geschapt. Aanvraagvereisten uit 
Omgevingsregeling overgenomen, werkingsgebied met hoofdletter 
geschreven.

4.4 Vaarwegen
4.4.1 Algemene bepalingen en instructieregels
Artikel 4.41 Oogmerk art. 3.2 Waterwet
Artikel 4.42 Toedeling vaarwegbeheer art. 3.2 Waterwet Dagelijks bestuur geschrapt, werkingsgebied met hoofdletter geschreven.

Artikel 4.43 Vaarwegonderhoud door vaarwegbeheerder art. 3.2 Waterwet



art. 145 Provinciewet Artikel 4.43a Bediening bruggen en sluizen toegevoegd.
art. 145 Provinciewet Artikel 4.43b Verhaalplicht toegevoegd.

4.4.2 Regels over activiteiten vaarwegen
Artikel 4.45 Toepassingsbereik vaarwegen art. 145 Provinciewet Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.46 Specifieke zorgplicht vaarwegen art. 145 Provinciewet Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.47 Omgevingsvergunning voor een 
beperkingengebiedactiviteit vaarwegen

art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in vergunning, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven. 

Artikel 4.48 Intrekking vergunning beperkingengebiedactiviteiten 
vaarwegen

art. 145 Provinciewet Omgevingsvergunning veranderd in vergunning. 

4.4.3 Regels over activiteiten vaarwegen varend ontgassen
Artikel 4.49 Verbod ontgassen art. 145 Provinciewet Werkingsgebied met hoofdletter geschreven.
Artikel 4.50 Minimumconcentratie restladingsdampen art. 145 Provinciewet
Artikel 4.51 Voorafgaande belading art. 145 Provinciewet
Artikel 4.52 Veiligheidsredenen art. 145 Provinciewet

Nieuw: pargraaf 4.4.3a Commissie van deskundigen
art. 7.19, eerste lid, Waterwet en art. 
145 Provinciewet

Artikel 4.52a Instelling commissie toegevoegd.

art. 7.19, eerste lid, Waterwet en art. 
145 Provinciewet

Artikel 4.52b Procedure advies toegevoegd.

art. 7.19, eerste lid, Waterwet en art. 
145 Provinciewet

Artikel 4.52c Indienen zienswijzen toegevoegd.

4.5 Luchthavens
Artikel 4.53 Instructieregel luchtvaartterrein en Buffer 
luchtvaartterrein

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, regels veranderd in 
regels en bestemmingen, "bij deze verordening" toegevoegd achter 
bijlage, 'motivering op' veranderd in 'motivering van'.

4.6 Externe veiligheid basisnet
Artikel 4.54 Veiligheid rond basisnet
Artikel 4.55 Ontheffing externe veiligheid
4.7 Geluid provinciale wegen
Artikel 4.56 Oogmerk art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening 
Artikel 4.57 Aanwijzen wegen waarvoor een 
geluidproductieplafond geldt

geen Artikel geschrapt, want geluidproductieplafonds kunnen nog niet worden 
vastgesteld.

Artikel 4.58 Instructieregel geluid vanwege provinciale 
infrastructuur

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, werkingsgebied met 
hoofdletter geschreven, 'motivering op' veranderd in 'motivering van'.

4.8 Ontgrondingen voor infrastructuur en waterstaatswerken



Artikel 4.59 Oogmerk art. 7 Ontgrondingenwet Let op, uitzonderingen in art. 4 Ontgrondingenwet zijn ook nog van 
kracht.

Artikel 4.60 Vergunningvrije gevallen van ontgrondingsactiviteiten art. 7 Ontgrondingenwet In aanvulling op art. 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving' wordt 
'in afwijking van artikel 3 van de Ontgrondingenwet geldt het verbod om 
zonder vergunning' en 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan'.

Artikel 4.61 Afwijking van vergunningvrije gevallen 
ontgrondingsactiviteiten

art. 7 Ontgrondingenwet Art. 16.7 Bal overgenomen + 'dieper dan 2 meter' in onder g onder 1 en 
onder h onder 2 gewijzigd. Onder p ook toegevoegd. In toelichting mist 
onder p nog wel.
Artikel 4.62 Indieningsvereisten ingevoegd. Wordt straks door de Ow 
geregeld.
Artikle 4.63 Advies ingevoegd. Valt straks onder art. 2.2 Ow.
Artikel 4.64 Eenvoudige procedure ingevoegd. Wordt straks in de Ow 
geregeld.

5.1 Wind, zon, warmte, biomassa art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Artikel 5.1 Afwijking van verstedelijkingsverbod Landelijk gebied Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, functies veranderd in 
bestemmingen

Artikel 5.2 Instructieregel nieuwe functies voor energie Titel aangepast, paragraaf veranderd in afdeling
Artikel 5.3 Instructieregel Windturbines landelijk gebied Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, regels veranderd in 

regels en bestemmingen
Artikel 5.4 Instructieregel Windenergielocatie Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, regels veranderd in 

regels en bestemmingen, motivering op veranderd in motivering van.
Artikel 5.5 Instructieregel Zonnevelden Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, regels veranderd in 

regels en bestemmingen, motivering op veranderd in motivering van.
Artikel 5.6 Instructieregel Energie uit biomassa Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, functies veranderd in 

bestemmingen, motivering op veranderd in motivering van, 'vindt plaats' 
naar voren gehaald in onderdeel a.

5.2 Transformatorstations geen
Artikel 5.7 Vergunningplicht transformatorstations Geschrapt, want is in huidig recht (Wm/Bor) uitputtend geregeld
Artikel 5.8 Indieningsvereisten omgevingsvergunning 
transformatorstations

Geschrapt, want is in huidig recht (Wm/Bor) uitputtend geregeld

Artikel 5.9 Beoordelingsregels transformatorstations Geschrapt, want is in huidig recht (Wm/Bor) uitputtend geregeld

5. Energie



6.1 Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland, Groene contour, 
Ganzenrustgebieden en weidevogelkerngebieden

titel 2.10 Barro, art. 4.1 Wet ruimtelijke 
ordening en art. 2.9 lid 3 Wet 
natuurbeheer

Ganzenrustgebieden was eerder verwijderd uit de titel, nu weer 
toegevoegd

6.1.1 Algemene bepalingen en instructieregels titel 2.10 Barro
Artikel 6.1 Oogmerk Oogmerken toegevoegd: de natuurbescherming, het in stand houden en 

versterken van een robuust netwerk van natuurgebieden en het 
behouden en versterken van de biodiversiteit

Artikel 6.2 Instructieregel Bescherming natuurnetwerk Nederland art. 2.10.3 Barro Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, motivering op veranderd 
in motivering van.

Artikel 6.3 Instructieregel Activiteiten binnen het natuurnetwerk 
Nederland

art. 2.10.4 lid 1 en 2 Barro Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, motivering op veranderd 
in motivering van, verwijzing naar art. 9.2 geschrapt, “bij deze 
verordening” toegevoegd. Titel aangepast.

Artikel 6.4 Militaire terreinen binnen het natuurnetwerk 
Nederland

art. 2.10.4 lid 3 Barro Art. 5.150 Bkl vervangen door art. 2.6.2, eerste lid, Barro.

Artikel 6.5 Eisen compensatie art. 2.10.4 lid 1 onder c Barro Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, titel aangepast - naar 
eisen compensatie aantasting natuurnetwerk Nederland, “bij deze 
verordening” toegevoegd, motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 6.6 Borging compensatie art. 2.10.4 lid 1 onder c Barro Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, opschrift aangepast naar 
borging compensatie aantasting natuurnetwerk Nederland, verwijzingen 
aangepast, 6.7. zevende lid, onder g, onder ii ipv 6.3, tweede lid

Artikel 6.7 Bescherming Groene contour ter omvorming naar 
natuur

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, motivering op veranderd 
in motivering van.

Artikel 6.8 Ontwikkelingen binnen de Groene contour art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Aanpassing titel van 
'Ontwkkelingen binnen de Groene contour' naar 'Instructieregel 
ontwikkelingen binnen de Groene contour', motivering op veranderd in 
motivering van.

Artikel 6.9 Realisatie nieuwe natuur binnen Groene contour door 
verstedelijking

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, regels en bestemmingen
Lid 2 aangepast naar 'In aanvulling op het eerste lid kan er uitsluitend 
toepassing worden gegeven'. In lid 1 onder e, omgevingskwaliteit 
veranderd in ruimtelijke kwaliteit, in lid 2 onder a en b omgedraaid, 
motivering op veranderd in motivering van.

6. Natuur



Artikel 6.10 Eisen aan realisatie nieuwe natuur door verstedelijking 
en compensatie

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 6.11 Borging realisatie nieuwe natuur door verstedelijking 
en compensatie

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening Omgevingsplan verandert in bestemmingsplan, klein foutje in lid 4 
hersteld (2x 'na' veranderd in 1x 'na' 25 jaar (...))

Artikel 6.12 Windturbines en zonnevelden binnen 
Weidevogelkerngebieden

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan, regels en bestemmingen
Locatie veranderd in locaties. Lid 3 (motivering bestemmingsplan) 
toegevoegd.

Artikel 6.13 Zonnevelden en Weidevogelkerngebieden art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening
Artikel 6.14 Windturbines binnen natuurnetwerk Nederland en 
Groene Contour

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 6.15 Windturbines en zonnevelden binnen 
Weidevogelkerngebieden

art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening

6.1.2 Regels over activiteiten Natura 2000-gebieden
Artikel 6.16 Vrijstelling vergunningplicht voor Natura 2000-
gebieden 

art. 2.9 lid 3 Wet natuurbeheer (Wnb) Aanhef gewijzigd in 'Het verbod, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de 
Wet natuurbescherming, is niet van toepassing op de volgende 
handelingen:'

6.2 Houtopstanden en kleine landschapselementen art. 4.1 Wro, art. 4.2 lid 2 Wnb, art. 4.3 
lid 3 Wnb, art. 4.5 lid 1 en 4 Wnb

6.2.1 Instructieregels houtopstanden art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Artikel 6.17 Instructieregel bescherming waardevolle 
houtopstanden

art. 4.1 Wro Omgevingsplan veranderd in bestemmingsplan. Zinsnede 'Met 
inachtneming van de provinciale regels voor activiteiten houtopstanden' 
geschrapt. 'in lid 1' weggehaald uit het tweede lid, motivering op 
veranderd in motivering van.

6.2.2 Regels over activiteiten houtopstanden art. 4.2 lid 2 Wet natuurbeheer (Wnb)
Artikel 6.18 Gegevens melding vellen houtopstanden art. 4.2 lid 2 Wnb ', bedoeld in artikel 11.127 van het Besluit activiteiten leefomgeving,' 

veranderd in ', bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wnb,'
Artikel 6.19 Uitzonderingen op meldingsplicht vellen 
houtopstanden

 art. 4.5 lid 4 Wnb ', bedoeld in artikel 11.127 van het Besluit activiteiten leefomgeving,' 
veranderd in ', bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wnb,'
'uitzonderingen op meldingsplicht…' veranderd in 'vrijstelling van 
meldingsplicht'

Artikel 6.20 Eisen aan herbeplantingen art. 4.3 lid 3 Wnb 'bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' terug naar '4.3, eerste lid, van de Wnb'
'tenminste' onder e veranderd in 'in ieder geval'



Artikel 6.21 Eisen aan herbeplanting op andere grond art. 4.5 lid 1 Wnb 'Herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 11.129, 
eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving' vervangen door 
'Herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 4.3, 
eerste lid, van de Wnb' of door 'Herbeplanting op andere grond, zoals 
bedoeld in artikel 4.5, eerste en tweede lid, van de Wnb', in lid 1 onder a: 
'artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving' veranderd in 
'artikel 4.3, eerste lid, van de Wnb'. In lid 3 ha veranderd in hectare.

Artikel 6.22 Gegevens en bescheiden aanvraag herbeplanting op 
andere grond

art. 4.5 lid 1 Wnb

Artikel 6.23 Uitzonderingen op plicht tot herbeplanting art. 4.5 lid 4 Wnb 'bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' terug naar '4.3, eerste lid, van de Wnb'
'uitzonderingen op' veranderd in 'vrijstelling van' plicht tot herbeplanting

6.2.3 Regels over activiteiten kleine landschapselementen
Artikel 6.24 Toepassingsbereik beschermde kleine 
landschapselementen

art. 145 Provinciewet

Artikel 6.25 Specifieke zorgplicht beschermde kleine 
landschapselementen

art. 145 Provinciewet

Artikel 6.26 Onderhoudsverplichting en verbod tot aantasting art. 145 Provinciewet In naam artikel toegevoegd dat het om “beschermd klein 
landschapselement” gaat. Het is verboden… 'om' toegevoegd. In lid 4 
'Het verboden' veranderd in 'De verboden'.

Artikel 6.27 Melding aantasting om dringende redenen art. 145 Provinciewet In naam artikel toegevoegd dat het om “beschermd klein 
landschapselement” gaat. Melding aantasting beschermd klein 
landschapselement om dringende redenen ten minste 8 weken van 
tevoren, in plaats van zes weken van tevoren. In lid 1 "te" toegevoegd.

Artikel 6.28 Herstel- en herplantplicht beschermde kleine 
landschapselementen 

art. 145 Provinciewet Titel aangepast in Herstel- en herplantplicht beschermd klein 
landschapselement (enkelvoud)

Artikel 6.29 Gegevens en bescheiden bij toepassing 
Plantenziektenwet en bestrijding boomziekten

art. 145 Provinciewet

6.3 Faunabeheer en wildbeheer
Artikel 6.30 Eisen aan de faunabeheereenheid art. 3.12 lid 9 Wet natuurbeheer (Wnb) Naam artikel 6.30 gewijzigd in Oppervlakte en begrenzing 

faunabeheereenheid. 



Artikel 6.31 Samenstelling bestuur faunabeheereenheid art. 3.12 lid 9 Wnb In lid 5 onder c van 'omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit'  
'jachtakte' gemaakt
Lid 1, onder e: “in de provincie Utrecht” geschrapt. 

Artikel 6.32 Procedure uitbreiding bestuur faunabeheereenheid art. 3.12 lid 9 Wnb Tekstuele verbetering: voordragen veranderd in voorgedragen.
Artikel 6.33 Werkzaamheden faunabeheereenheid art. 3.12 lid 9 Wnb In lid 1 onder c '6.40, tweede lid' veranderd in '6.42, tweede lid' (ivm 

omdraaien volgorde 3 artikelen, zie opmerking bij artikel 6.40)

Artikel 6.34 Verslaglegging faunabeheereenheid art. 3.12 lid 9 Wnb In lid 1 onder a van 'omgevingsvergunningen, als vergunningvrij 
aangewezen activiteiten op basis van de paragrafen 11.2.2, 11.2.3 en 
11.2.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving, ' gemaakt 'de 
vrijstellingen, opdrachten en ontheffingen op basis van paragraaf 3.4 van 
de Wnb en de uitvoering van de jacht'

Artikel 6.35 Faunabeheerplan algemeen art. 3.12 lid 9 Wnb Ter info, artikellid dat zegt dat een - gewijzigd - faunabeheerplan 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft, komt ook nu niet terug, 
want volgt ook uit artikel 3.12, zevende lid, van de Wet 
natuurbescherming

Artikel 6.36 Inhoud faunabeheerplan algemeen art. 3.12 lid 9 Wnb Onder d 'de belangen, bedoeld in artikel 11.2 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving,' verandert in 'de in de Wet natuurbescherming genoemde 
belangen te voorkomen'
Onder f ' vrijstellingen, omgevingsvergunningen en bij de uitoefening van 
de jacht'  verandert in 'vrijstellingen, ontheffingen, opdrachten en bij de 
uitoefening van de jacht'

Artikel 6.37 Inhoud faunabeheerplan, specifiek, beheer en 
schadebestrijding

art. 3.12 lid 9 Wnb

Artikel 6.38 Inhoud faunabeheerplan, jacht art. 3.12 lid 9 Wnb Onder b van ' artikel 11.66 van het Besluit activiteiten
leefomgeving' gemaakt 'artikel 3.20, derde lid, van de Wnb'

Artikel 6.39 Oppervlakte en begrenzing wildbeheereenheden art. 3.14 lid 2 Wnb hectare uitgeschreven in plaats van afkorting ha, in lid 3 onder a "van" 
toegevoegd.

Artikel 6.40 Lidmaatschap wildbeheereenheden art. 3.14 lid 2 Wnb Volgorde 6.40, 6.41 en 6.42 aangepast. Eerst lidmaatschap, dan 
geschillen lidmaatschap en dan de werkzaamheden. Artikel is dus van 
6.41 naar 6.40 gegaan. In aanhef lid 1 van 'Uitgezonderd van artikel 8.2, 
eerste lid, van de wet, zijn' veranderd in '3.14, eerste lid, van de Wnb, 
zijn'. In lid 1 onder b "op" geschrapt.



Artikel 6.41 Geschillen lidmaatschap wildbeheereenheden art. 3.14 lid 2 Wnb Volgorde 6.40, 6.41 en 6.42 aangepast. Eerst lidmaatschap, dan 
geschillen lidmaatschap en dan de werkzaamheden. Artikel is dus van 
6.42 naar 6.41 gegaan. In lid 1: 'artikel 11.64 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' is 'artikel 3.12, eerste lid, tweede volzin, van de Wnb' 
geworden.

Artikel 6.42 Werkzaamheden wildbeheereenheden art. 3.14 lid 2 Wnb Volgorde 6.40, 6.41 en 6.42 aangepast. Eerst lidmaatschap, dan 
geschillen lidmaatschap en dan de werkzaamheden. Artikel is dus van 
6.40 naar 6.42 gegaan. 

6.4 Flora- en fauna activiteiten
6.4.1 Aanwijzing vergunningvrije flora- en fauna activiteiten art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 

lid 2 Wnb, 3.10 lid 2 Wnb, 3.22 lid 4 
Wnb, 3.34 lid 3 Wnb

van 'aanwijzing vergunningvrije' naar 'vrijstellingen' 

Artikel 6.43 Vergunningvrij verjagen schadeveroorzakende ganzen art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 
lid 2 Wnb

Bedoeld in de artikelen 11.38, eerste lid, en 11.47, eerste lid, aanhef en 
onder b, c en d, van het Besluit activiteiten leefomgeving' veranderd in 
'bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.5, tweede tot en met vierde lid, van de 
Wnb'

Artikel 6.44 Verjagen schadeveroorzakende ganzen met 
ondersteunend afschot 

art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 
lid 2 Wnb

Artikel 6.45 Geen verjaging ganzen in ganzenrustgebieden art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 
lid 2 Wnb

Naam artikel aangepast naar 'Verbod verjaging ganzen in 
ganzenrustgebieden'  
Regel gewijzigd van 'Er vindt op grond van artikel 6.44, eerste lid, geen 
verjaging met ondersteunend afschot plaats in ganzenrustgebieden' naar 
'Het is verboden in Ganzenrustgebieden schadeveroorzakende ganzen te 
verjagen met ondersteunend afschot'

Artikel 6.46 Middelen verjagen schadeveroorzakende ganzen art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 
lid 2 Wnb

Artikel 6.47 Gegevens en bescheiden schadebestrijding ganzen art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 
lid 2 Wnb

Artikel 6.48 Vergunningvrije bestrijding veldmuis art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.10 lid 2 Wnb Vergunningvrije bestrijding veldmuis' in de titel van het artikel gewijzigd 
in 'Vrijstelling bestrijding veldmuis'
'bedoeld in artikel 11.57, eerste lid, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' aangepast naar 'bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder a 
en b, van de Wet natuurbescherming'

Artikel 6.49 Melding vergunningvrije bestrijding veldmuis art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.10 lid 2 Wnb Naam artikel gewijzigd van 'Melding vergunningvrije bestrijdign veldmuis' 
naar 'Melding gebruik vrijstelling bestrijding veldmuis' 



Artikel 6.50 Geen schadebestrijding bij bijzondere 
weersomstandigheden

art. 3.22 lid 4 Wnb Artikeltekst aangepast naar 'Gedeputeerde staten kunnen de werking 
van de artikelen 6.43 tot en met 6.49 (schadebestrijding) opschorten als 
weersomstandigheden daar naar hun oordeel aanleiding toe geven.'

Artikel 6.51 Vrijstelling vergunningplicht andere soorten art. 3.15 lid 3 Wnb, 3.10 lid 2 Wnb van 'artikel 11.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving' 
naar 'artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming', "bij deze 
verordening" toegevoegd achter bijlage

Artikel 6.52 Vrijstelling bezits- en vervoersverbod en ander 
bevoegd gezag 

art. 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 lid 2 Wnb, 3.10 
lid 2 Wnb

Van 'bedoeld in de artikelen 11.40, eerste lid, en 11.48, eerste lid, onder 
b, van het Besluit activiteiten leefomgeving' naar 'bedoeld in artikel 3.2, 
zesde lid en artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming',  
'omgevingsvergunning' veranderd in 'vrijstelling of ontheffing'

Artikel 6.53 Vrijstelling ten behoeve van bescherming vogels tegen 
landbouwwerkzaamheden 

art. 3.3 lid 2 Wnb van 'bedoeld in artikel 11.38, eerste lid, onder b, c en d, van het Besluit 
activiteiten leefomgeving' naar 'bedoeld in artikel 3.1, tweede tot en met 
vierde lid, van de Wet natuurbescherming'

Artikel 6.54 Vrijstelling ten behoeve van veiligstellen amfibieën 
tegen verkeer 

art. 3.8 lid 2 Wnb, 3.10 lid 2 Wnb van 'artikel 11.47, eerste lid, onder a en b, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, het verbod om dieren onder zich te hebben of te 
vervoeren, bedoeld in artikel 11.48, eerste lid, onder b, van het Besluit 
activiteiten leefomgeving en het verbod om amfibieën te vangen, 
bedoeld in artikel 11.55, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' naar 'artikel 3.5, eerste en tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming, het verbod om dieren onder zich te hebben of te 
vervoeren, bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming en het verbod om amfibieën te vangen, bedoeld in 
artikel 3.10, eerste lid,van de Wet natuurbescherming'



Artikel 6.55 Vrijstelling vangen amfibieën voor onderzoek en 
onderwijs 

art. 3.8 lid 2 Wnb, 3.10 lid 2 Wnb In Lid 1: '11.48, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, het verbod om in het wild levende dieren te vangen en 
opzettelijk te verstoren, bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, onder a, van 
het Besluit activiteiten leefomgeving en het verbod om eieren te rapen, 
bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, onder c, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' naar '3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, het 
verbod om in het wild levende dieren te vangen en opzettelijk te 
verstoren, bedoeld in artikel 3.5, eerste en tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming en het verbod om eieren te rapen, bedoeld in artikel 
3.5, derde lid, van de Wet natuurbescherming'
In Lid 2: '11.55, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving ' veranderd in 'artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet 
natuurbescherming'

Artikel 6.56 Vrijstelling bezits- en vervoersverbod braakballen, 
losse veren, e.d. 

art. 3.3 lid 2 Wnb, 3.8 lid 2 Wnb, 3.10 
lid 2 Wnb

bedoeld in de artikelen 11.40, eerste lid, en 11.48, eerste lid, onder b, 
van het Besluit activiteiten leefomgeving' veranderd in 'bedoeld in artikel 
3.2, zesde lid en artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming'

Artikel 6.57 Vrijstelling uitzetten diersoorten art. 3.34 lid 3 Wnb bedoeld in artikel 11.62, eerste lid, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving' veranderd in 'bedoeld in artikel 3.34, eerste lid, van de 
Wet natuurbescherming', "of geraapt" toegevoegd.

6.4.2 Beoordelingsregels omgevingsvergunning flora- en fauna 
activiteiten

art. 3.1 lid 1, lid 4 en lid 5 Wnb omgevingsvergunning' veranderd in 'ontheffing'

Artikel 6.58 Beoordelingsregel omgevingsvergunning afschot 
paarvormende ganzen 

3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 Wnb omgevingsvergunning genoemd in artikel 11.38, eerste lid, van het 
Besluit activiteiten leefomgeving,' veranderd in 'ontheffing, bedoeld in 
artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming'

6.5 Invasieve exoten, bestrijding Aziatische duizendknopen art. 145 Provinciewet
Artikel 6.59 Verbod verspreiding Aziatische duizendknoopsoorten art. 145 Provinciewet

Artikel 6.58 Zorgplicht bestrijding Aziatische duizendknoopsoorten art. 145 Provinciewet 6.58 verandert in 6.60 (nummeringsfoutje hersteld)

Artikel 6.61 Beperken gevolgen verspreiding Aziatische 
duizendknoopsoorten en meldingsplicht

art. 145 Provinciewet “Lid 1” gewijzigd in “eerste lid”

Artikel 6.62 Maatwerkvoorschriften maatregelen Aziatische 
duizendknoopsoorten

art. 145 Provinciewet



Artikel 6.63 Opleggen verplichting Aziatische duizendknoopsoorten 
te bestrijden

art. 145 Provinciewet Verwijzing naar art. 6.62 verbeterd.

7.1 Werelderfgoed titel 2.13 Barro
Artikel 7.1 Oogmerk paragraaf veranderd in afdeling
Artikel 7.2 Instandhouding en versterking (Voorlopige Lijst) 
UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'regels' wordt 'regels en 
bestemmingen', 'toelichting op' veranderd in 'motivering van', "bij deze 
verordening" toegevoegd achter bijlage

Artikel 7.3 Instandhouding en versterking (Voorlopige Lijst) 
UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes (bufferzone)

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'regels' wordt 'regels en 
bestemmingen', 'toelichting op' veranderd in 'motivering van', "bij deze 
verordening" toegevoegd achter bijlage. Leden verplaatst vanuit art. 7.4

Artikel 7.4 Beoordeling en procedure omgevingsvergunning 
Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes 
(bufferzone)

Leden verplaatst naar art. 7.3.

7.2 Cultuurhistorische hoofdstructuur art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Artikel 7.5 Aanwijzing Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) en 
deelgebieden CHS
Artikel 7.6 Oogmerk paragraaf veranderd in afdeling
Artikel 7.7 Beschermen en benutten van de Cultuurhistorische 
hoofdstructuur

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'toelichting op' veranderd in 
'motivering van', "bij deze verordening" toegevoegd achter bijlage

Artikel 7.8 Uitzondering verstedelijkingsverbod Landelijk gebied 
voor Historische buitenplaatszone en Militair erfgoed

omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', landelijk gebied geschrapt
lid 2 toegevoegd (voorwaarde aan motivering bestemmingsplan)

7.3 Kwaliteit van landschappen art. 4.1 Wro
Artikel 7.9 Instructieregel landschap 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'regels' wordt 'regels en 

bestemmingen', "bij deze verordening" toegevoegd achter bijlage, Bijlage 
Kernkwaliteiten Eemland, Gelderse Vallei, Groene Hart, Rivierengebied 
en Utrechtse Heuvelrug' wordt 'Bijlage Landschap bij deze verordening', 
motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 7.10 Aardkundige waarden Titel aangepast van Aardkundige waarden naar Instructieregel 
aardkundige waarden, 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'regels' 
wordt 'regels en bestemmingen', motivering op veranderd in motivering 
van.

7.4 Regels over activiteiten landschap art. 145 Provinciewet

7. Cultuurhistorie en landschap



Artikel 7.11 Oogmerk 
Artikel 7.12 Toepassingsbereik Titel aangepast, "bij deze verordening" toegevoegd achter bijlage
Artikel 7.13 Specifieke zorgplicht Titel aangepast
Artikel 7.14 Verbod borden, spandoeken, vlaggen, informatiezuilen 
en vergelijkbare objecten

bij deze verordening toegevoegd achter bijlage

Artikel 7.15 Wijze van meten Titel aangepast, "bij deze verordening" toegevoegd achter bijlage

8.1 Agrarische bedrijven art. 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Artikel 8.1 Instructieregel agrarische bedrijven 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels bevatten' wordt 
'kan regels en bestemmingen bevatten', motivering op veranderd in 
motivering van.

Artikel 8.2 Instructieregel landbouwontwikkelingsgebied 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels bevatten' wordt 
'kan regels en bestemmingen bevatten', motivering op veranderd in 
motivering van.

Artikel 8.2a Instructieregel landbouwontwikkelingsgebied omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels bevatten' wordt 
'kan regels en bestemmingen bevatten'.

Artikel 8.3 Instructieregel geitenhouderijen 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'kan regels bevatten' wordt 
'kan regels en bestemmingen bevatten' en 'Besluit activiteiten 
leefomgeving' wordt 'Activiteitenbesluit milieubeheer' in lid 2 onder a.

Artikel 8.4 Instructieregel glastuinbouw niet toegestaan 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels bevatten' wordt 
'kan regels en bestemmingen bevatten'. Artikel 8.4 en 8.5 omgedraaid.

Artikel 8.5 Instructieregel concentratiegebied glastuinbouw 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels bevatten' wordt 
'kan regels en bestemmingen bevatten', motivering op veranderd in 
motivering van. Artikel 8.4 en 8.5 omgedraaid.

8.2 Bodembewerking veengebied art. 4.1 Wro
Artikel 8.6 Instructieregel beperken bodembewerking 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels bevatten' wordt 

'kan regels en bestemmingen bevatten'.

9.1 Stedelijke functies in landelijk gebied art. 4.1 Wro
9.1.1 Bestaande en nieuwe stedelijke functies landelijk gebied art. 4.1 Wro 'omgevingsplan' gewijzigd in 'bestemmingsplan'
Artikel 9.2 Verstedelijkingsverbod Landelijk gebied 'omgevingsplan' gewijzigd in 'bestemmingsplan'

8. Landbouw

9. Wonen, werken, recreëren



Artikel 9.3 Instructieregel legalisatie van bestaand gebruik en 
bebouwing bij stedelijke bestemmingen

'omgevingsplan' gewijzigd in 'bestemmingsplan', motivering op 
veranderd in motivering van.

Artikel 9.4 Instructieregel woningen, woonschepen en woonarken 
in landelijk gebied

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels' wordt 'regels 
en bestemmingen', motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.5 Instructieregel bebouwingsenclaves en -linten 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'kan regels' wordt 'kan regels 
en bestemmingen' en 'omgevingskwaliteit' wordt 'ruimtelijke kwaliteit', 
motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.6 Instructieregel Recreatiewoningen 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'bevat regels' wordt 'bevat 
regels en bestemmingen'

Artikel 9.7 Instructieregel Bestaande stedelijke bestemmingen, 
anders dan wonen

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'regels' wordt 'regels en 
bestemmingen' en 'bestemmingswijziging' wordt 'bestemmingswijziging', 
motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.8 Instructieregel Kernzone 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' e, motivering op veranderd in 
motivering van.n 'omgevingskwaliteit' wordt 'ruimtelijke kwaliteit'

Artikel 9.9 Instructieregel bestemmingswijzing (voormalig) 
agrarisch bedrijfsperceel naar stedelijke bestemmingen (anders 
dan wonen)

'wijzing' gewijzigd in 'wijziging', 'omgevingsplan' wordt 
'bestemmingsplan', 'kan regels' wordt 'kan regels en bestemmingen' en 
'omgevingskwaliteit' wordt 'ruimtelijke kwaliteit', motivering op 
veranderd in motivering van.

Artikel 9.10 Instructieregel bestemmingswijzing (voormalig) 
agrarisch bedrijfsperceel naar woonbestemming

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'kan regels' wordt 'kan regels 
en bestemmingen' en 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 
motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.11 Instructieregel bestemmingswijziging (voormalig) 
agrarisch bedrijfsperceel naar woonbestemming met extra 
woningen ('ruimte voor ruimte')

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan', 'kan regels' wordt 'kan regels 
en bestemmingen' en 'omgevingskwaliteit' wordt 'ruimtelijke kwaliteit', 
motivering op veranderd in motivering van.

9.1.2 Uitbreiding woningen en bedrijventerreinen in landelijk 
gebied

art. 4.1 Wro

Artikel 9.12 Instructieregel Eenmalige uitbreiding tot 50 woningen 
voor lokale vitaliteit van kernen

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels' wordt 'kan 
regels en bestemmingen', volgorde woorden in opsomming aangepast 
i.v.m. aansluiting op aanhef, motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.13 Instructieregel Uitbreiding woningbouw onder 
voorwaarden mogelijk

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels' wordt 'kan 
regels en bestemmingen', volgorde woorden in opsomming aangepast 
i.v.m. aansluiting op aanhef, motivering op veranderd in motivering van.



Artikel 9.14 Instructieregel Uitbreiding bedrijventerrein onder 
voorwaarden mogelijk

'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels' wordt 'kan 
regels en bestemmingen', programma werklocaties veranderd in 
programma bedrijventerreinen, volgorde woorden in opsomming 
aangepast i.v.m. aansluiting op aanhef, motivering op veranderd in 
motivering van.

9.2 Stedelijke functies in stedelijk gebied art. 4.1 Wro
Artikel 9.15 Instructieregel Verstedelijking 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels' wordt 'kan 

regels en bestemmingen', volgorde woorden in opsomming aangepast 
i.v.m. aansluiting op aanhef, motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.16 Instructieregel Bedrijventerrein stedelijk gebied 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'kan regels' wordt 'kan 
regels en bestemmingen', volgorde woorden in opsomming aangepast 
i.v.m. aansluiting op aanhef, motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.17 Instructieregel Kantoren 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan'.
Lid 3: toevoeging: 'en Kantoren op knooppunt Leidsche Rijn Centrum 
mist de behoefte aan kantoren is aangetoond'
 Lid 4: 'Reductielocaties Thematische Structuurvisie Kantoren' wordt 
'Reductielocaties'.
'Delegatiebesluiten als bedoeld in artikel 2.8 van de wet, alsmede het 
besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit afwijken van de binnenplanse regels van het 
omgevingsplan' wordt 'besluiten tot vaststelling van wijzigingsplannen en 
uitwerkingsplannen, alsmede besluiten tot het verlenen van 
vergunningen voor binnenplanse afwijkingen, als bedoeld in artikel 3.6, 
eerste lid, onder a t/m c, van de Wet ruimtelijke ordening'.
Nieuw lid (5) toegevoegd met Uitzondering op uitbreiding op locaties 
binnen Gebiedstransformatie of herstructuerering en voorwaarden 
Lid 6 en 7 verplaatst naar lid 7 en 8, motivering op veranderd in 
motivering van.

Artikel 9.18 Instructieregel Detailhandel 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan'
Lid 2 onderdeel g toegevoegd (extra mogelijkheid nieuwvestiging of 
uitbreiding detailhandel in bestaand winkelgebied)
omgevingsvergunning' wordt 'vergunning', motivering op veranderd in 
motivering van.



Artikel 9.19 Instructieregel Ontwikkelingen rond Seveso-
inrichtingen

Op gereserveerd gezet

9.3 Recreëren art. 4.1 Wro
Artikel 9.20 Instructieregel Bovenlokaal dagrecreatieterrein 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'regels' worden 'regels en 

bestemmingen', motivering op veranderd in motivering van.
Artikel 9.21 Instructieregel Recreatiezone 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan' en 'regels' wordt 'regels en 

bestemmingen'. Woordvolgorde lid 2 verbeterd. In lid 3 uitzondering op 
verstedelijkingsverbod toegevoegd. In lid 4 motivering op veranderd in 
motivering van.

9.4 Stiltegebieden art. 1.2 en 5.5 Wet milieubeheer
9.4.1 Algemene bepalingen en instructieregels art. 1.2 en 5.5 Wet milieubeheer
Artikel 9.22 Oogmerk stiltegebied Werkingsgebied met hoofdletter geschreven. Tweede zin verplaatst naar 

toelichting.
Artikel 9.23 Aanwijzing stiltegebied en aandachtsgebied 
stiltegebied

Werkingsgebied met hoofdletter geschreven, 'het' veranderd in 'een'.

Artikel 9.24 Doelstelling voor het geluidsniveau in stiltegebieden Werkingsgebied met hoofdletter geschreven. 
Artikel 9.25 Instructieregel activiteiten in stiltegebied Titel gewijzigd en leden gewijzigd. De maximaal toelaatbare waarde is 

verdwenen. Een nieuw lid 2 is toegevoegd. Lid 2, 3 en 4 zijn verdwenen.  
Titel aangepast. In lid 1 'omgevingsplan' veranderd in 'bestemmingsplan', 
in lid 2 'milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving' veranderd in 'activiteit buiten een 
inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer'. m veranderd in meter. 
Motivering op veranderd in motivering van.

Artikel 9.26 Windturbines en stiltegebied Lid 2 'motivering op een bestemmingsplan' is gewijzigd in 'motivering van 
een bestemmingsplan'. omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan'. 

Artikel 9.27 Instructieregel activiteiten aandachtsgebied 
stiltegebied

Gewijzigd, hanteert nu hoger geluidsniveau uit art. 9.24, was hiervoor 
lager. Titel aangepast. 'omgevingsplan' wordt 'bestemmingsplan'. m 
wordt meter.



Artikel 9.28 Beoordelingsregel vergunning en maatwerkvoorschrift 
in Bufferzone

Stond voorheen in art. 9.44. Titel gewijzigd in 'Instructieregel vergunning 
en maatwerkvoorschrift in stiltegebieden'. Art. 9.28 lid 1 'niet-
plaatsgebonden' toegevoegd. 'omgevingsvergunning' wordt 'vergunning', 
'een milieubelastende activiteit op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit 
activiteiten leefomgeving' wordt 'voor een inrichting op grond van artikel 
2.1, eerste lid, onder e, Wabo' en 'een milieubelastende activiteit als 
bedoeld in artikel 2.13 van dat besluit' wordt 'een inrichting als bedoeld 
in het Activiteitenbesluit milieubeheer'.

Artikel 9.28a toegevoegd, beoordelingsregel in stille kern. Stond 
voorheen in art. 9.44.
Artikel 9.28b toegevoegd, beoordelingsregel en maatwerkvoorschrift in 
aandachtsgebied stiltegebied. Stond voorheen in art. 9.44.
Artikel 9.28c toegevoegd, afschrift vergunning naar gemeente. Valt straks 
onder art. 2.2 Ow.

9.4.2 Regels over activiteiten stiltegebied art. 1.2 en 5.5 Wet milieubeheer
Artikel 9.29 Toepassingsbereik 'milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit'.
Artikel 9.30 Specifieke zorgplicht 'milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit'.
Artikel 9.31 Vergunning gebruik muziekinstrument of vergelijkbaar 
geluidsapparaat

Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Titels gewijzigd.  Verwijzing naar 
art. 9.28, eerste lid, in artikel 9.32 onder e gewijzigd. 'milieubelastende 
activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' wordt 'vergunning'.

Artikel 9.32 Vergunning gebruik motorrijtuig buiten openbare weg Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
artikel 9.31 onder b
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.33 Vergunning gebruik vaartuig Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
artikel 9.31 onder c
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.34 Vergunning vuurwerk gebruiken Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
artikel 9.31 onder d
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.



Artikel 9.35 Vergunning gebruik airgun of ander knalapparatuur Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
ar kel 9.31 onder e 
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.36 Vergunning gebruik motorisch aangedreven werktuig Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
ar kel 9.31 onder f 
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.37 Vergunning voor gebruik van geluidsapparatuur Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
ar kel 9.31 onder g 
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.38 Vergunning gebruik modelvliegtuig, modelboot en 
modelauto

Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
artikel 9.31 onder h 
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.39 Vergunning gebruik vuurwapen Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
ar kel 9.31 onder i  
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.40 Vergunning toertocht voor motorrijtuigen Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
ar kel 9.31 onder j  
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.41 Vergunning proefdraaien motorrijtuig of vaartuig Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
ar kel 9.31 onder k  
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.42 Vergunning overige activiteiten Artikelen 9.31 t/m 9.42 samengevoegd. Deze uitzondering staat nu in 
artikel 9.31 onder l
milieubelastende activiteit' wordt 'activiteit' en 'omgevingsvergunning' 
wordt 'vergunning'.

Artikel 9.43 Aanvraagvereisten vergunning Artikelnummer aangepast naar artikel 9.32. Verwijzing naar art. 9.28, 
eerste lid, in artikel 9.32 onder e gewijzigd.
'omgevingsvergunning' wordt 'vergunning'.



Artikel 9.44 Beoordelingsregels vergunning Verplaatst naar art. 9.28 t/m 9.28b
9.4.3 Overige bepalingen art. 1.2 en 5.5 Wet milieubeheer
Artikel 9.45 Naam bijlage aangepast, artikelnummer aangepast naar artikel 9.33

10.1 Schadevergoeding art. 6.1 Wet natuurbeheer (Wnb)
Artikel 10.1 Aanvraag om tegemoetkoming faunaschade art. 6.1 Wnb 'als genoemd in artikel 15.53 van de wet' veranderd in 'als genoemd in 

artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming'
Artikel 10.2 Taxatie van de faunaschade art. 6.1 Wnb
(10.2 Coördinatie)
(10.3 Handhaving en uitvoering)
(10.4 Coördinatie uitvoering en handhaving)
10.5 Overgangsbepalingen
Artikel 10.3 Overgangsrecht bestaande activiteiten in 
grondwaterbeschermingszones
Artikel 10.4 Overgangsrecht uitbreiding 
grondwaterbeschermingsgebied Langerak

inhoudelijk aangepast: maatwerkvoorschriften na 3 jaar, om bestaande 
activiteiten langer mogelijk te maken

Artikel 10.5 Overgangsrecht woonschepen Omgevingsvergunning veranderd in ontheffing. In lid 2 is 'tot en met 31 
december 2021' bijgekomen en 'en vanaf die datum voortdurend in 
gebruik geweest zijn als hoofdverblijf, en die op die ligplaats in strijd zijn 
met artikel 2.22, eerste lid, worden op die locatie gedoogd.' is vervangen 
door 'worden op die locatie gedoogd tot het moment dat alle personen 
die op dat woonschip op 31 december 2021 in de Basisregistratie 
Persoonsgegevens waren ingeschreven, zijn overleden of vertrokken.' Lid 
3 is vervallen.

Artikel 10.6 Overgangsrecht aanlegplaatsen en insteekhavens In lid 1 is 'artikel 2.27' veranderd in 'artikel 2.29' en 'artikel 2.28' is 
geworden 'artikel 2.30, tweede lid, onder a'. In lid 2: 'artikel 2.29' is 
geworden 'artikel 2.31'.
Titel afdeling veranderd in voorbeschermingsregels. Artikelen 10.6a t/m 
10.6g (met diverse verboden) toegevoegd.

10.6 Slotbepalingen Nummer afdeling is veranderd in 2.7.
Artikel 10.7 Inwerkingtreding Datum ingevuld: 1 april 2021
Artikel 10.8 Citeertitel citeertitel aangepast
Bijlagen

10. Uitvoering en procedures



Bijlage 1 Begrippen - begrip ADN geintegreerd in begripsomschrijving 'schipper'
- bij bedrijfshaven, nieuwvestinging kantoren, rommelterrein, 
verstedelijking en waterscoutinglocatie: 'omgevingsplan' veranderd in 
'bestemmingsplan'
- begrippen bruidsschat waterschapsverordening, gebiedsgerichte 
aanpak, geval van verontreinigd grondwater, interventiewaarden 
grondwater, tussenwaarde: geschrapt (want onderwerp is uitputtend 
geregeld in huidige nationale wetgeving)
- bij grondwaterbeschermingszone en waterwingebied verwijzing naar 
Ow aangepast in verwijzing naar Wm
- bij kwetsbaar object waterprogramma veranderd in waterplan
- bij landschapselement 'op de waardenkaart kleine 
landschapselementen' veranderd in 'in het informatieobject Beschermd 
klein landschapselement'
- begrip omgevingskwaliteit vervangen door begrip ruimtelijke kwaliteit
- bij programma woningbouw laatste zin verwijderd en programma 
werklocaties veranderd in programma bedrijventerreinen
- bij stroomgebiedbeheerplannen verwijzing naar de Ow veranderd in 
verwijzing naar de Waterwet
- waterbeheerprogramma veranderd in beheerplan
- begrip wet (= Omgevingswet) geschrapt
- bouwperceel: omgevingsplan > bestemmingsplan
- drinkwaterbedrijf: drinkwater-wet > drinkwaterwet
- programma bedrijventerrein: definitie toegevoegd
- kernrandzone: bebouwings--dichtheid > bebouwings-dichtheid
- streefwaarde: 'https://rvszoeksysteem.rivm.nl/' is weggehaald

Bijlage 2 Overzicht informatieobjecten

Bijlage Parameters en frequentie van bemonstering en analyse van 
te infiltreren water

geen geschrapt, is uitputtend geregeld in Waterbesluit en Waterregeling

Bijlage Modelborden grondwaterbeschermingszones art. 1.2 Wet milieubeheer



Bijlage Lijst verboden activiteiten in 
grondwaterbeschermingsgebieden

art. 1.2 Wet milieubeheer Titel is aangepast: activiteiten => inrichtingen. Moet volgens huidig recht 
verboden inrichtingen zijn. Lijst met milieubelastende activiteiten uit het 
Bal is verwijderd. Teruggezet naar Lijst met verboden inrichtingen (bijlage 
5 uit PMV).

Bijlage Lijst niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke 
stoffen

art. 1.2 Wet milieubeheer Bij nr. 23 'overige stoffen ... CAS nr.' weggehaald

Bijlage Tabel hoeveelheidsdrempel voor stoffen art. 1.2 Wet milieubeheer
Bijlage Uitzondering vergunningplicht andere soorten art. 3.10 lid 2 Wet natuurbeheer (Wnb)

Bijlage Wezenlijke kenmerken en waarden art. 2.10.3 Barro Ad a: 'de algemene ambities' is geworden 'de ambities'. 'Let op: in geval 
van ingesloten functies en blijvend agrarische percelen behoren alleen de 
actuele waarden tot de wezenlijke kenmerken en waarden.' is 
weggehaald. 
Ad b: laatste alinea is weggehaald

Bijlage Berekenen compensatieopgave ontwikkeling van groot 
openbaar belang

art. 2.10.4 lid 1 onder c Barro

Bijlage Eiland van Schalkwijk 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Bijlage Mobiliteitstoets 4.1 Wro Omgevingsplan vervangen door bestemmingsplan
Bijlage Cultuurhistorie 4.1 Wro
Bijlage Kernkwaliteiten Landschap 4.1 Wro
Bijlage Luchtvaartterrein 4.1 Wro
Bijlage Toegelaten borden, spandoeken, vlaggen, informatiezuilen 
en vergelijkbare objecten

Art. 145 Provinciewet Omgevingsplan vervangen door bestemmingsplan
In onderdeel A lid 3: 'Borden en spandoeken worden, op het betreffende 
erf of bouwperceel, plat tegen de gevel geplaatst, of er wordt één bord 
direct voor het gebouw en bij een inrit geplaatst' is weggehaald
In onderdeel A lid 6. 'Borden bij een inrit worden geplaatst ter markering 
van de entree naar het aan de borden gerelateerde gebouw, en worden 
gedeeld als op het terrein meerdere bedrijven gevestigd zijn.' is 
toegevoegd
In onderdeel I is de volgorde gewijzigd van 2 en 4.
In onderdeel N lid 2 is 'en borden die zijn aangebracht door de overheid 
ter bevordering van de verkeersveiligheid' toegevoegd



Barro Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Ow Omgevingswet
Pw Provinciewet
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Whvbz Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Wm Wet milieubeheer
Wnb Wet natuurbeheer 

Gebruikte afkortingen van wetten en AMVB's




