
onderwerp type aanpassing specificering extra toelichting

H2

Aanwijzing en begrening van locaties gevolg Omgevingswet > Omgezet naar de nieuwe digitale systematiek van de Omgevingswet en de daarbij behorende STOP-

TPOD standaarden.

> Kaarten (plaatjes) bestaan niet meer.

> Geo-informatieobjecten worden gelijk als in de Omgevingsregeling vastgelegd in bijlage II.

H3

Veranderingen Omgevingswet activiteiten regels Een aantal (systematiek) veranderingen werken generiek door en komen meerdere keren voor in

onderstaande tabel. Een aantal belangrijke veranderingen is nader uitgelegd.

verdwijnen ontheffing bij activiteiten: Het Rijk kiest ervoor om niet meer te werken met een verbod

met onheffingen bij activiteiten regels. Als je iets in principe wil verbieden maar in sommige gevallen

toch wil toestaan gebruikt het rijk hiervoor een verbod met een omgevingsvergunning om afwijkend van

het verbod toch iets toe te staan. Hierbij is aangesloten. Ook in het overgangsrecht bij de

Omgevingswet is voor ontheffingen verleend op basis van de in te trekken wetten deze ontheffing

gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning. Dit verschil speelt vooral bij regels die voorheen op de

Wet Milieubeheer waren gebaseerd. Overigens blijft de ontheffing als instrument onder de

Omgevinsgwet wel behouden, maar wordt die alleen toegepast om af te wijken van instructieregels

(gericht op bestuursorganen).

zorgplicht: de Omgevingswet kent een algemene zorgplicht. Voor activiteiten die het Rijk reguleert is

er steeds een specifieke zorgplicht. Zorgplichten in de provinciale regels heten daarom ook altijd

specifieke zorgplichten.

oogmerk: Voor alle rijksregels zijn vaak expliciet de oogmerken waarom de regels zijn gesteld

benoemd. Om hierbij aan te sluiten hierbij is dit ook gedaan.
Algemene bepalingen activiteiten gevolg Omgevingswet > Gestroomlijnd omdat de Omgevingswet in werking is als deze ZHOV in werking is en daarom

bepaalde bepalingen niet meer (in deze verordening) opgenomen hoeven en kunnen worden.

>  Indieningsvereisten (gegevens en bescheiden) worden opgenomen in bijlagen die door GS te

wijzigen zijn (o.b.v. het delegatiebesluit).

> Bij activiteiten gaat het om gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning

en een meldingen en andere informatieplichten, bij wijzigingen van gegevens en bescheiden en

gegevens en bescheiden op verzoek van GS.

> Aan te leveren gegevens en bescheiden bij ongewone voorvallen worden in de bijlage gespecificeerd

> Evt. is het mogelijk gegevens en bescheiden te specificeren voor een aanvraag om een

gelijkwaardige maatregel (nu nog beperkt in gebruik).

> Van de gegevens en bescheiden in bijlage IV moeten verplicht toepasbare regels (vragenformulieren)

gemaakt worden om de aanvraag via het centrale DSO omgevingsloket mogelijk te maken.

Activiteiten in stiltegebieden gelijkwaardig > Verbod met ontheffingsmogelijkheid omgezet naar verbod gekoppeld aan een omgevingsvergunning

met beoordelingsregels.

> Specifieke zorgplicht toegevoegd.

Veranderingen ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) op hoofdlijnen ten opzichte van de omgevingsverordening Zuid-Holland (vigerende regels onder nu geldende recht voor de Omgevingswet)

Duiding:

gelijkwaardig: de bedoeling van de regels is hetzelfde, wel kunnen (kleinere) aanpassingen zijn gedaan die noodzakelijk zijn vanwege de systematiek van de Omgevingswet. Hier kunnen ook actualiseringen aan de orde zijn die door voortschrijdende

ontwikkelingen noodzakelijk zijn (bijv. het schrappen van uitwerkings- en afwijkingsmogelijkheden die niet meer relevant zijn omdat ze ingevuld zijn).

als gevolg van de Omgevingswet: door de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat zaken vervallen, extra of (fundamenteel) anders geregeld worden.

beleidsrijk: Er zijn inhoudelijke nieuwe regels of fundamentele verschuivingen (nodig) in de regels wat er voorheen niet (zo) geregeld was.
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Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden 

(gericht op de bescherming van het drinkwater) 

deels gevolg van de 

Omgevingswet, deels 

beleidsrijk 

> Verbod met ontheffingsmogelijkheid omgezet naar verbod gekoppeld aan een omgevingsvergunning 

met beoordelingsregels en deels meldingsplichten. Voorschriften omgezet naar algemene regels. 

> Specifieke zorgplicht toegevoegd. 

Deels beleidsrijk als gevolg van de Omgevingswet omdat: 

> Het inrichtingen begrip wordt milieubelastende activiteit, hierbij zijn de oude activiteiten omgezet naar 

activiteiten die ook in het Bal voorkomen waar dat vergelijkbaar mogelijk was. 

> In plaats van deelactiviteiten zoals ze in het Bor waren opgenomen is nu sprake van milieubelastende 

activiteiten ingedeeld per bedrijfstak en milieubelastende activiteiten die bedrijfstakken overstijgen. Er is 

hiermee zoveel mogelijk aangesloten bij de opzet van het Bal, waardoor de benaming van de 

activiteiten afwijkt ten aanzien van de oude regels maar ze materieel gezien vergelijkbaar zijn. In enkele 

gevallen heeft de voornoemde structuurverandering, dan wel voortschrijdend inzicht, geleid tot een 

aanscherping van de regels 

> Bevoegd gezag rol is niet gelijk doordat het inrichtingen begrip is verdwenen en daarmee het verplicht 

meekoppelen van voorschriften bij vergunningverlening van gemeenten voor inrichtingen. De 

omgevingswet gaat uit van het stapelen van toestemmingen voor verschillende soorten activiteiten. 

> Er zijn extra gebieden voor aanvullende strategische voorraden aangewezen. 

Dit is een wettelijke taak, en hangt nauw samen met het

grondwaterbeheer. De provincie is door het rijk geinstrueerd om regels

op te nemen om te voldoen aan de europese richtlijnen krw en

grondwaterrichtlijn. Een van de manieren is het aanwijzen van

grondwaterbeschermingsgebieden en de regulering van activiteiten.

Voorheen was de grondslag gelegen in de Provinciale Milieuverordening

(PMV), maar deze wordt ingetrokken.

De regels die in in consultatie zijn geweest (van 15-12-2019 tot 20-1-

2020) zijn gelijkwaardig overgezet, waarbij rekening is gehouden met

voortschrijdend inzicht, onder andere uit de consultatie. De consultatie

was nog gebaseerd op een (vernieuwde) PMV-structuur. De

grondwaterregels waren in de vorige integratie ronde van de

omgevingsverordening van voor de Omgevingswet achtergebleven in

een restant van de PMV.  In dit ontwerp zijn deze wijzigingen omgezet

naar de systematiek van de Omgevingswet.

De aanwijzing van aanvullende strategische voorraden (ASV's) is nieuw

in de ZHOV. Op deze gebieden is hetzelfde regime van toepassing als

de boringsvrije zones. De ASV's zijn beleidsmatig al wel verankerd in de

Omgevingsvisie. Dit is een uitwerking van de vraag van het Rijk aan de

provincies om ASV's grondwater voor de drinkwatervoorziening aan te

wijzen vanwege een verwachte toename in de vraag, een toenemend

gebruik van de ondergrond en de klimaatverandering.

Activiteiten in de verzadigde zone van de bodem 

(milieubelastende activiteiten met betrekking tot 

grondwater(verontreiniging) in zijn algemeenheid) 

gevolg Omgevingswet Nieuw opgenomen: 

De bevoegd gezag rol voor bodem is naar gemeenten gegaan. Grondwatersaneringen worden niet 

meer apart geregeld. Om de verantwoordelijkheid voor de provincie voor de kwaliteit van het 

grondwater waar te maken, zijn om dit gat op te vullen activiteiten-regels opgesteld zodat bij 

bodemverontreiningen en bodemsaneringen die het grondwater raken bepaalde voorwaarden van 

kracht zijn. 

Het rijk heeft een knip gemaakt tussen het beheer van de bodem en het

grondwaterbeheer. Grondwater wordt hierbij vooral als onderdeel gezien

van het watersysteem. De gemeente is verantwoordelijk gemaakt voor

de bodem in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan

locaties. De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van het

grondwater, hetgeen een continuering is van de situatie onder de

Waterwet. Het Rijk heeft besloten om alleen de bodemsaneringen te

reguleren in de Omgevingswet, en heeft hierbij grondwatersaneringen

expliciet uitgesloten. Het is daarom aan de provincie om de leemte voor

wat betreft de aanpak van grondwaterverontreinigingen op te vullen door

middel van maatregelen en regels. Bij het opstellen van de regels is

geprobeerd om aansluiting te zoeken bij de huidige werkwijze en

praktijk. Een beleidsrijke wijziging wordt met deze regels niet beoogd.

Ontgassen van binnenschepen gelijkwaardig > Verbod met ontheffingsmogelijkheid omgezet naar verbod gekoppeld aan een omgevingsvergunning 

met (strenge) beoordelingsregels. 

> Oogmerk uitgebreid o.b.v. Rijks milieubelastende activiteit. 

Deze activiteit staat op de nominatie om door het Rijk geregeld te gaan

worden. Hierna is er waarschijnlijk geen ruimte meer voor provinciale

regels. Bij de omzetting is daarom op dit moment geen inhoudelijk

verandering beoogd.

Activiteiten op of rond gesloten stortplaatsen gelijkwaardig > Verbod met ontheffingsmogelijkheid omgezet naar verbod gekoppeld aan een omgevingsvergunning

met beoordelingsregels en meldingsplicht voor een aantal activiteiten.

> Oogmerk uitgebreid o.b.v. Rijks milieubelastende activiteit.

> Specifieke zorgplicht toegevoegd.

> Informeren bij ongewoon voorval toegevoegd.

> Terminologie aangepast aan Omgevingswet:

  > begrip inrichting uit de regels verwijderd,

  > verwijzingen naar het Besluit bodemkwaliteit verwijderd.
Activiteiten rond provinciale vaarwegen 

(beperkingengebiedactiviteiten) 

gelijkwaardig > Oogmerk gestroomlijnd met Rijksoogmerken voor beperkingengebiedactiviteiten (rijks)weg en 

waterstaatswerk (vaarweg).

> Zorgplicht omgezet naar specifieke zorgplicht.

> Delegatiebepalingen naar delegatiebesluit en vervangen door koppelingen naar bijlagen (die door GS

te vullen/wijzigen zijn).

>  Voor provinciale vaarwegen zit in de huidige omgevingsverordening de optie om te werken met

meldingen en/of gelijkwaardige maatregel in plaats van omgevingsvergunningen. Omdat het wettelijk

kader van de Omgevingswet er straks wel is zijn deze opties aangepast aan de Omgevingswet

terminologie.

> Termijn geldigheid vergunning vervallen, is nu gebaseerd op de intrekkingssystematiek die uitputtend

in de Omgevingswet is geregeld.

Provinciale infrastructuur is uitgesplitst naar vaarwegen en wegen.
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Activiteiten rond provinciale wegen 

(beperkingengebiedactiviteiten) 

gelijkwaardig > Oogmerk gestroomlijnd met rijksoogmerken voor beperkingengebiedactiviteiten (rijks)weg en 

waterstaatswerk (vaarweg).

> Zorgplicht omgezet naar specifieke zorgplicht.

> Delegatiebepalingen naar delegatiebesluit en vervangen door koppelingen naar bijlagen (die door GS

te vullen/wijzigen zijn).

> Voor provinciale wegen zit in de huidige omgevingsverordening de optie om te werken met meldingen

en/of gelijkwaardige maatregel in plaats van omgevingsvergunningen. Omdat het wettelijk kader van de

Omgevingswet er straks wel is zijn deze opties aangepast aan de Omgevingswet terminologie.

> Termijn geldigheid vergunning vervallen, is nu gebaseerd op de intrekkingssystematiek die uitputtend

in de Omgevingswet is geregeld.

Provinciale infrastructuur is uitgesplitst naar vaarwegen en wegen.

Activiteiten die de natuur betreffen gelijkwaardig > De regels zijn voorgegeven als maatwerkregels op de "basis"-regels die het Rijk al heeft opgenomen

in het Bal over activiteiten die de natuur betreffen.

> In verband met de PAS-uitspraak staat er bij de aanvullende provinciale regels over natura-2000

gebieden voorlopig een reservering totdat er meer duidelijk is.

> Regels die al door het Rijk in het Bal staan zijn niet (meer) dubbel opgenomen.

> Bestaande vrijstellingen omgezet naar vergunningvrije gevallen (terminologie onder de

Omgevingswet).
Gelegenheid bieden tot baden en zwemmen gevolg Omgevingswet Nieuw opgenomen. 

> Activiteitenregels over zwemlocaties in oppervlaktewaterlichamen opgenomen. 

> Maatwerkregels over een langere verbodstermijn (3 maanden) bij meldingen voor badwaterbasins 

opgenomen. 

> Maatwerkregels over het bijhouden van een logboek voor sluiting en heropening van een 

badwaterbasins. 

Voorheen waren zowel voor de badinrichtingen als de zwemlocaties in

oppervlaktewateren regels opgenomen in de Wet hygiene en veiligheid

badinrichtingen en zwemgelegenheden. Het Rijk heeft besloten om

alleen de badinrichtingen in het Bal te reguleren. Voor de zwemlocaties

heeft het dit aan de provincie overgelaten, ook omdat GS bevoegd zijn

tot het aanwijzen van deze locaties. De regels zijn voorschriften aan de

houder van een zwemlocatie om de veiligheid en gezondheid van

bezoekers te waarborgen. Ook zijn er regels gesteld om de

zwemwaterkwaliteit te borgen. Zonder deze regels kan er niet

handhavend worden opgetreden.
Ontgrondingen op land en in regionale wateren gevolg Omgevingswet Grotendeels vervallen: uitgezonderd de vrijstelling voor de Maasvlakte, deze is omgezet naar een 

vergunningvrij geval. 

Het Rijk heeft in het Bal regels voor ontgrondingen opgenomen die

grotendeels gelijkwaardig zijn aan de regels die de provincies voorheen

zelf hadden geregeld. De  de standaard Rijksregels hoeven geen

maatwerk (extra vergunningplichten of vergunningvrije gevallen) op 1

geval na. De uitzondering voor de maasvlakte is nog nodig omdat de

aanleg van de 2e maasvlakte nog niet is afgerond.
Ruimtelijke voorbeschermingsregels - verbod 

geitenhouderijen 

gelijkwaardig > Toepasssingsbereik omgevormd naar activiteiten systematiek onder de Omgevngswet.

> Oogmerk aangepast aan terminologie omgevinsgwet: met het oog op een evenwichtige toedeling van

functies aan locaties en dat locaties minder geschikt worden voor de verwezenlijking (van doelen).

Bodemsanering gevolg Omgevingswet Geheel vervallen: grondwaterverontreining en -sanering gerelateerde regels zijn terug te vinden bij de 

milieubelastende activiteiten in de verzadigde zone in relatie tot grondwater(verontreiniging) en ook bij 

de instructieregels van H7 (zie de tekst: Door het splitsen van de bodem- en grondwatersaneringen, als 

gevolg de aanvullingswet Bodem). 

Hier is de bevoegd bezag rol naar de gemeenten gegaan. Het Rijk heeft

voorzien in overgangsrecht voor bestaande gevallen (waardoor de

vorige omgevingsverordening voor die gevallen van toepassing zal

blijven).

H4

Onderhoudsplichten provinciale vaarwegen en wegen gelijkwaardig Omgezet naar een eigen hoofdstuk omdat dit geen activiteiten- of

instructieregels gericht op een bestuursorgaan zijn.

H5

Omgevingswaarde veiligheid regionale waterkeringen gelijkwaardig Normering systematiek is omgezet naar omgevingswaarden

systematiek.

Omgevingwaarde kans op overstroming regionale wateren gelijkwaardig Normering systematiek is omgezet naar omgevingswaarden

systematiek.

H6

Beheer van het watersysteem gevolg Omgevingswet > Er is een koppeling gemaakt om het met het vanuit de Waterschapswet geregelde beheer van het

watersysteem te behouden.

> De geometrische begrenzingen van de waterschappen zijn ook binnen het Digitaal Stelsel

Omgevingswet beschikbaar.

Toedelen beheer van grondwaterkwaliteit aan Rotterdam gevolg Omgevingswet > Om de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van grondwatersaneringen de gemeente Rotterdam ook 

onder de Omgevingswet mogelijk te maken. 

Door het splitsen van de bodem- en grondwatersaneringen, als gevolg

de aanvullingswet Bodem.

Toedelen beheer van vaarwegen gelijkwaardig Zuiver de toedeling van taken is in H6 achtergebleven, de instructies

voor deze taken zitten in H7, afdeling 1 (uitoefening van een specifieke

taak).

Nautisch beheer gevolg Omgevingswet Nautisch beheer is uit de ZHOV gegaan en past onder de Omgevingswet beter in een eigen regeling. Er komt een aparte Verordening nautisch beheer Zuid-Holland.
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H7

Afd. 7.1

Bebording stiltegebieden gelijkwaardig > Een ommissie die bij de vorige omzetting naar de vorige omgevingsverordening vergeten was is

hersteld.

Bebording grondwaterbeschermingsgebieden gelijkwaardig

Beheer van watersystemen (peilbesluit, legger, rangorde 

waterschaatste) 

gelijkwaardig Zijn bijelkaar gezet in de afdeling uitoefening van een specifieke taak

(conform hoe het Rijk dit in H4 van het Bkl ook doet).

Vaarwegbeheer geljkwaardig

Bedieningstijden bruggen en sluizen gevolg Omgevingswet Is er met het nautisch beheer uitgegaan.

Wegbeheer door gemeenten en waterschappen geijkwaardig

Provinciale wegen met geluidsproductieplafond gevolg Omgevingswet De provinciale wegen waarvoor geluidsproductieplafonds als omgevingswaarden moeten worden 

vastgesteld moeten in de omgevingsverordening worden aangewezen. 

Omgevingswaarden geluidsproductieplafonds moeten in een apart

besluit vastgesteld worden.

Afd. 7.2

Procedure regels programma's gevolg Omgevingswet Vervallen. In het kader van de Omgevingswet kunnen alleen nog regels aan de

inhoud of motivatie van een programma (of ander instrument) worden

gesteld.

Waterbeheerprogramma gelijkwaardig

Gebiedsgericht beheer van verontreiningen gevolg Omgevingswet Door het splitsen van de bodem- en grondwatersaneringen, als gevolg

de aanvullingswet Bodem.

Afd. 7.3

Afdeling 7.3 omgevingsplannen algemeen gevolg Omgevingswet > Bestemmingsplan is omgezet naar omgevingsplan.

> Bestemmen is omgezet naar functie toedelen.

> Gronden is omgezet naar locaties.

> Bestaand en nieuw is omgezet naar eerbiedigende werking

> Formulering is in zijn algemeenheid meer in overeenstemming met de Omgevingswet

termen/formuleringen gebracht (Bkl H5).
Externe veiligheid: risicogebieden gevolg Omgevingswet Nieuw opgenomen. Door de komst van de Omgevingswet wordt het Besluit externe

veiligheid inrichtingen ingetrokken. De veiligheidscontouren die de

provincie in samenwerking met gemeente hadden vastgesteld kunnen

nu op basis van het Bkl door gemeenten in het omgevingsplan

opgenomen worden. Om de gelijkwaardige provinciale betrokkenheid

vorm te geven is dit omgezet in instructieregels om dit soort gebieden in

6 gevallen verplicht door de gemeente in het omgevingsplan op te

nemen.
Externe veiligheid:groepsrisicobenadering 

aandachtsgebieden met verhoogd groepsrisico 

gevolg Omgevingswet Nieuw opgenomen. Voorheen stuurde de provincie via een beleidsregel (Groepsrisico en

ruimtelijke ordening.) via het proces van bestemmingsplanbeoordeling.

Door intrekking van de  losse wettelijke kaders en integratie in het OW-

stelsel is het logischer nu ook mogelijk om deze sturing vooraf in een

instructieregel vorm te geven.

Externe veiligheid: veiligheidszones Nieuwe Waterweg en 

Nieuwe Maas 

gelijkwaardig Het Rijk geeft hier nog geen duidelijkheid. Aandachtsgebieden voor

vaarwegen uit het Basisnet zijn nog niet opgenomen in een

geometrische begrenzing, waardoor de Rijksregels hier nog niet van

toepassing zijn. Totdat dit duidelijk wordt handhaven we de huidige

regels.
Regionale waterkeringen geiljkwaardig > Formuliering enigzins aangepast op Rijksvoorbeeld voor primaire waterkeringen in het Bkl.

Buitendijks bouwen gelijkwaardig > Formulering enigszins aangepast.

Lib-5 contour Schiphol gelijkwaardig > 20Ke is omgezet naar Lib-5.

Ruimtelijke kwaliteit gelijkwaardig

Stedelijke ontwikkelingen gelijkwaardig

Detailhandel gelijkwaardig

Kantoren gelijkwaardig > Indeling van verschillende soorten locaties in categorie 1,2 en 3.

Bedrijven gelijkwaardig

Glastuinbouwgebied gelijkwaardig

Boom- en sierteeltgebied gelijkwaardig

Bollenteeltgebied gelijkwaardig

Agrarische bedrivjen gelijkwaardig
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Natuurnetwerk Nederland gelijkwaardig (met 

actualisering) en gevolg 

Omgevingswet 

> Wezenlijke kenmerken en waarden beter benoemd. 

> Criteria ontheffing uit de verordening, door de Ow-systmatiek. 

> Afwijkingsmogelijkheid voor Krimpenerwaard en Bodegraven-Noord zijn niet meer nodig omdat daar 

invulling aan is gegeven. 

> Strategische reserveringen zijn ook niet meer nodig omdat er gebieden zijn toegevoegd aan het 

NNN. 

> Instructieregel actief functie toedelen prioritaire natuur toegevoegd voor gebieden waar nieuwe natuur

gerealiseerd moet worden in verband met de ombouw van de "bestaand/nieuw-systematiek" naar

"eerbiedigende werking systematiek" conform Ow/Bkl (voor dit soort instructieregels willen is er juist

geen eerbiedigende werking... voor de rest over het algemeen wel).

Door de systematiek en procedures van de ontheffing nu door het Rijk

geregeld zijn is het logischer om criteria voor het verlenen van een

ontheffing in een (wetsinterpreterende) beleidsregel op te nemen.

Hetzelfde kader bestond al voor compensatie Natuur, Recreatie en

Landschap. Deze beleidsregel zal ook van toepassing moeten worden

op de beoordeling van de ontheffing NNN.

Werelderfgoed gelijkwaardig > Kernkwaliteiten benoemd. 

> De Romeinse Limes worden beschermd middels archeologie regels. Die regels staan nu bij de 

Limes. 

Eigen artikel omdat dit wat verstopt zat in de voorgaande verordening.

Hierdoor is duidelijker dat daarmee is voldaan aan de instructieregel van

het Rijk.

Archeologie gelijkwaardig

Traditionele windmolens (molenbiotopen) gelijkwaardig

Landgoederen en kastelen gelijkwaardig

Energie: Locaties voor windenergie gelijkwaardig

Provinciale vaarwegen vrijwaringszone gelijkwaardig > Formuliering enigzins aangepast op voorbeeld voor Rijksvaarwegen in het Bkl.

Recreatietoervaartnet gelijkwaardig

Bodemgevoeilige locatie (bouwen en grondwateronderzoek 

en -sanering) 

als gevolg van de 

omgevingswet 

Nieuw opgenomen. Door het splitsen van de bodem- en grondwatersaneringen, als gevolg

de aanvullingswet Bodem.

Bodemsanering in grondwaterbeschermingsgebied als gevolg van de 

omgevingswet 

Nieuw opgenomen. Door het splitsen van de bodem- en grondwatersaneringen, als gevolg

de aanvullingswet Bodem.

Ontheffen en afwijken gelijkwaardig Ontheffingsmogelijkheden blijven voor de onderwerpen in afdeling 7.3

omgevingsplannen van toepassing.

Afd. 7.4

Instructieregels (grond)wateronttrekkingsactiviteit  i.v.m. 

verontreiniging 

gevolg Omgevingswet Nieuw opgenomen. Door het splitsen van de bodem- en grondwatersaneringen, als gevolg

de aanvullingswet Bodem.

Instructieregels (grond)wateronttrekkingsactiviteit gelijkwaardig

Instructieregels profiel van vrije ruimte gelijkwaardig > In plaats van legger nu gericht op de Waterschapsverordening.

Afd. 7.5

Beoordelingsregels omgevingsvergunningen - algemeen gevolg Omgevingswet > Aangepast op wat nog te regelen is naast wat de Omgevingswet al heeft geregeld.

Beoordelingsregels omgevingsvergunningen - activiteiten gevolg Omgevingswet > Waar vroeger met ontheffingen werd gewerkt zijn nu beoordelingsregels opgesteld om het incidentele

en individuele geval van een de toestemming (nu via een omgevingsvergunning) te benadrukken.

Afd. 7.6

Projectbesluit gevolg Omgevingswet > Instructieregels en ontheffingsoptie zijn van overeenkomstige toepassing op een projectbesluit van

een Waterschap.

H8

Faunabeheer en wildbeheer gelijkwaardig In eigen hoofdstuk gezet omdat het rijk dat ook doet.

Leges en heffingen gevolg Omgevingswet Vervallen per 1-1-2020. Belastingen zijn per 1-1-2020 uit de voorgaande omgevingsverordening

gehaald i.v.m. het verbod daaropo in het Omgevingsbesluit aritkel 2.3

H9

Nadeelcompensatie gevolg Omgevingswet bijna beheel vervallen, behalve de advisering Dit is in de Omgevingswet en Awb geregeld.

H10

Diverse procedure regels gevolg Omgevingswet Vervallen. In het kader van de Omgevingswet zijn veel procedure regels al 

bepaald of niet meer mogelijk of niet meer nodig.

Voortgangsrapportage uitvoering waterbeheerprogramma gelijkwaardig

Projectbesluit waterschappen gelijkwaardig

Verstrekken gegevens waterontrekkkngsactiviteit voor het 

grondwaterregister 

gelijkwaardig In hoofdstuk procedures omdat dit passender is onder de

Omgevingswet.

Aanvraag luchthavenbesluit of luchthavenregeling gelijkwaardig

Aanvraag tegoedkoming faunaschade gelijkwaardig In hoofdstuk procedures omdat dit passender is onder de

Omgevingswet.

H11

Adviescommissie detailhandel gelijkwaardig

H12



onderwerp type aanpassing specificering extra toelichting

Strafrechtelijke handhaving gevolg Omgevingswet Vervallen. Dit is in de Wet economische delicten (Wed) geregeld met de komst van

de Omgevingswet.

Bestuursrechtelijke handhaving gevolg Omgevingswet > Toezicht Omgevingswet onderwerpen is vervallen omdat dit al door de wet is geregeld.

> Toezichthouders infrastructuur blijft omdat dit uit een andere wet dan de Omgevingswet voortkomt.

> Toezichthouders luchtvaart blijft omdat dit uit een andere wet dan de Omgevingswet voortkomt.

Kwaliteit VTH gelijkwaardig > Aangesloten op de nieuwe Rijkskaders.

> Kwaliteitscriteria komen in een bijlage die door GS is aan te passen (o.b.v. het delegatiebesluit).

H13

Monitoring gevolg Omgevingswet > Bij omgevingswaarden zijn ook bijbehorende bepalingen over monitoring.

Verslaglegging gelijkwaardig > Bij omgevingswaarden zijn ook bijbehorende bepalingen over verslaglegging.

Grondwaterregister gelijkwaardig


