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wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2021 
 

Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1-1-2022 is door gedeputeerde 

staten aangekondigd dat in 2021 via een aanvullings- en wijzigingsproces de Omgevingsverordening 

nog aangepast zou worden om flexibiliteit richting de inwerkingtreding te behouden en in te kunnen 

spelen op mogelijke wijzigingen van de Rijksregelgeving. Ook kunnen beleidsrijke wijzigingen en 

technische verbeteringen doorgevoerd worden. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de 

invoerings- en aanvullingssporen van de Omgevingswet tot stand zijn gekomen.  

De beoogde globale planning van het wijzigings- en aanvullingsspoor is als volgt: 

- begin 2021: ambtelijk concept wijzing/aanvulling Omgevingsverordening 

- Q2/Q3 2021: ontwerp wijziging/aanvulling Omgevingsverordening 

- oktober/december 2021: vaststelling wijziging/aanvulling Omgevingsverordening 

De definitieve besluitvorming over de initiële ZHOV moet nog gaan plaatsvinden. Dit komt door de 

vertraagde beschikbaarheid van de laatste officiële versies van de regelgeving van de Omgevingswet. 

Ook de verwerking van de zienswijzen kostte meer tijd dan verwacht. Toch kan er met de start van 

de eerste wijziging van de ZHOV, zoals aangekondigd na het bekend worden van het jaar uitstel van 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet, niet worden gewacht. 

Het wijzigings- en aanvullingsspoor zal uiteindelijk gelijktijdig met de eerder vastgestelde initiële 

ZHOV in één keer in werking treden op het moment dat de Omgevingswet in werking zal treden. 

Relatie met de Omgevingswet 

Tijdens het totstandkomingsproces van deze eerste wijziging van de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening is grotendeels alle wetgeving behorende bij de Omgevingswet officieel 

bekend gemaakt. Op 25 februari 2021 is als laatste onderdeel op het AMvB-niveau het 

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gepubliceerd.  De aanvullingsregelingen, die de 

Omgevingsregeling nog aanpassen, volgen nog. Het is echter niet mogelijk en niet wenselijk dat de 

wijziging van deze omgevingsverordening pas afgrond zal zijn na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. De benodigde procedures moeten op tijd kunnen worden doorlopen. Bovenal is het 

wenselijk dat de buitenwereld (vooral gemeenten en waterschappen, maar ook andere relevante 

doelgroepen) tijdig inzicht hebben in welke regels van Zuid-Holland zullen gaan gelden bij de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

Voor nog niet officieel gepubliceerde Wet- en regelgeving van het Rijk is er is zo veel mogelijk 

geanticipeerd op gepubliceerde conceptteksten van het Rijk voor zover die in consultaties en 

kamerbehandelingen of via andere kanalen openbaar beschikbaar zijn gesteld. Dit aanvullings- en 

wijzigingsproces van de ZHOV geeft de mogelijkheid om aanpassingen in de initiële ZHOV, die nog 

noodzakelijk zijn omdat dit uit beschikbaarheid van wet- en regelgeving van het Rijk blijkt, nog (voor 

inwerkingtreding) door te voeren. 

Op technisch gebied is geprobeerd teksten van de initiële ZHOV zoveel mogelijk af te stemmen op de 

Omgevingswet en het begrippenkader en taalgebruik van de Omgevingswet. Het is echter omvangrijk 
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en complex. Het kan zijn dat er op enkele punten zaken over het hoofd zijn gezien of nog beter 

afgestemd moeten worden. Dit helpt om tot een betere en beter bruikbare omgevingsverordening te 

komen. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt er doorgewerkt aan de verdere 

verbetering (via dit aanvullings- en wijzigingsspoor). 

Hoofdstuk- en artikelnummering 

De artikel nummering is in deze voorgestelde wijziging voorlopig in de hoofdstukken (3 en 7) nog op 

volledig diepte binnen het structuurelement (hoofdstuk/afdeling/paragraaf), bijv. Artikel 3.1.2.7. Dit 

maakt het invoegen en schuiven met artikelen en het met "zoeken en vervangen" vernummeren van 

artikelen en de interne verwijzingen makkelijker mogelijk tijdens het proces van het opstellen van de 

teksten en ook bij de stappen richting vaststelling van het ontwerp door GS. In de uiteindelijk vast te 

stellen versie zullen de artikelen binnen een hoofdstuk doorgenummerd worden (bijv. Artikel 3.1 t/m 

3.84 etc.) en ingepast worden in de dan vastgestelde nummering van de initiële ZHOV. 

Speciale gemarkeerde teksten voor verwijzingen 

Voor het makkelijker opstellen, veranderen en consistent houden van de teksten worden soms 

gemarkeerde teksten ingevoegd gebruikt. Deze markeringen hebben verder geen inhoudelijke 

betekenis en kunnen bij het lezen genegeerd worden. 

gebied=waar noemers van geografische informatieobjecten gebruikt worden om de link te leggen 

naar bijlage II 

 

Contact 

Voor vragen of reacties kan een e-mail gestuurd worden naar: omgevingsverordening@pzh.nl 
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Regelteksten 

HOOFDSTUK 3 ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 

Afdeling 3.8 Activiteiten rond provinciale wegen 

§ 3.8.1 Activiteiten rond provinciale wegen 

Artikel 3.8.1.1  (activiteiten) 

Deze afdeling gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot provinciale wegen. 

Artikel 3.8.1.2 (oogmerken)  

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op het behoeden van de staat en een doelmatige 

en veilige werking van een provinciale weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond een 

provinciale weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die provinciale weg en het 

belang van onderhoud behoort en op het voorkomen en beperken van schade aan planten in 

wegbermen. 

Artikel 3.8.1.3 (normadressaat)  

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij ander bepaald. Diegene 

draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit. 

Artikel 3.8.1.4 (specifieke zorgplicht) 

1.  

Degene die een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale weg verricht en weet 

of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit de provinciale weg verontreinigt, verandert of 

beschadigt, of andere nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3.8.1.2, is 

verplicht: 

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die 

gevolgen te voorkomen; 

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken; en 

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor 

zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd. 

2. 

Deze plicht houdt in ieder geval in dat: 

a. het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale weg wordt verzekerd; 

b. alle passende maatregelen worden genomen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen 

daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet te voorkomen; en 

c. houtgewas, bomen of takken van bomen worden zodanig geplaatst of onderhouden dat deze geen 

hinder voor het verkeer kunnen veroorzaken. 

Artikel 3.1.8.5 (gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning) 

In aanvulling op artikel [3.1.1.1] zijn in [bijlage IV, onder B7] te verstrekken specifieke gegevens en 

bescheiden opgenomen. 

Artikel 3.8.1.6 (gegevens en bescheiden bij het doen van een melding) 

In aanvulling op artikel [3.1.2.1] bevat een melding specifieke gegevens en bescheiden als bedoeld in 

[bijlage IV, onder D2]. 
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§ 3.8.2 Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot de provinciale weg  

Artikel 3.8.2.1 (toepassingsbereik) 

1.  

Als beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot de {provinciale weg} als bedoeld in artikel 3.8.1.1 

wordt aangewezen:  

a. het veranderen van de vorm, de loop, de constructie of het profiel van de {provinciale weg};  

b. het maken, behouden, veranderen of verwijderen van werken; 

c. het storten, plaatsen, neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste stoffen of voorwerpen; 

d. het beplanten, behouden of vellen van houtgewas; en 

e. het ten behoeve van handel of bedrijf met daarvoor bestemde middelen innemen van een 

standplaats. 

2.  

Paragraaf 3.8.2 en 3.8.3 zijn niet van toepassing op activiteiten door of in opdracht van gedeputeerde 

staten.  

Artikel 3.8.2.2 ((aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

1.  

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beperkingengebiedactiviteit te verrichten als 

bedoeld in artikel 3.8.2.1. 

2.  

Het verbod geldt niet voor werkzaamheden die op basis van artikel 3.8.2.3 zijn verboden zonder 

melding. 

3.  

Voor het leggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen is op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, in afwijking van artikel 28, eerste lid, van de 

Dienstenwet, paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 

Artikel 3.8.2.3 (melding) 

1.  

Het is verboden zonder melding een beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in artikel 3.8.2.1 te 

verrichten op locaties waar ten minste 200 meter vrij zicht is op de weg en waar geen aanleg, 

wijziging of herinrichting van de weg in voorbereiding of uitvoering is, voor zover het gaat over: 

a. het leggen, verwijderen of behouden van een huisaansluiting, bouwaansluiting of kastaansluiting 

tot een lengte van maximaal 20 meter; 

b. het aanbrengen, wijzigen, gebruiken of verwijderen van een kathodische beschermpaal; 

c. het inblazen van glasvezel in een bestaande buis; 

d. het uitvoeren van werkzaamheden bij een lasgat, afsluiter of verbindingsmof; 

e. het uitvoeren van een sondering, proefsleuf, grondboring of asfaltboring; of 

f. het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een tracé of onderdeel daarvan. 
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2.  

Het verbod geldt niet voor: 

a. het openbreken van gesloten verharding; 

b. het aanbrengen van een kabel op minder dan 0,6 meter onder het maaiveld of het aanbrengen 

van een leiding op minder dan 0,8 meter onder het maaiveld; of 

c. het op minder dan 1 meter buiten de wegverharding parallel aan de verharding aanbrengen van 

een werk. 

§ 3.8.3 Inhoudelijke regels 

Artikel 3.8.3.1 (informatieplicht) 

1.  

Minimaal 15 werkdagen voor het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.8.2.1 wordt aan 

gedeputeerde staten een verkeersmaatregelenplan aangeleverd voor zover de activiteiten binnen 

een afstand van 4,5 meter tot de rijbaan worden verricht. 

2.  

Een verkeersmaatregelenplan: 

a. bevat een beschrijving van de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen die met het oog op een 

veilig en doelmatig gebruik van de weg noodzakelijk zijn bij het verrichten van de activiteit; en 

b. maakt inzichtelijk op welke wijze de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelenplan in 

overeenstemming zijn met de toepasselijke richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen van de 

Provincie Zuid-Holland en van de Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, 

vervoer en openbare ruimte. 

3.  

In afwijking van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt de informatie, bedoeld in het eerste lid, 

onverwijld aangeleverd voor zover het gaat over een herstelwerkzaamheid als bedoeld in artikel 

3.8.2.3, eerste lid, onderdeel f, of een andere niet-planbare werkzaamheid. 

Artikel 3.8.2.2 (uitvoering) 

1.  

Een gat of sleuf in een provinciale weg wordt mechanisch verdicht in lagen, die ieder na verdichting 

niet dikker zijn dan 30 cm. 

2.  

Ieder gat en iedere sleuf in een provinciale weg wordt binnen een dag volledig [tot aan het maaiveld 

of tot aan het profiel van de weg] verdicht in overeenstemming met het eerste lid. 

3.  

Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt geen beplanting beschadigd, waaronder in ieder 

geval wordt verstaan dat aanwezige beplanting die wordt verwijderd tijdelijk wordt ingekuild en na 

afronding van de werkzaamheden teruggeplaatst. 

4.  

Bij de werkzaamheden vrijkomend puin wordt afgevoerd. 
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Artikel 3.8.3.4 (oplevering en nazorg) 

1.  

Werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.8.2.3 worden binnen een aaneengesloten periode van een 

week uitgevoerd, gerekend vanaf de dag waarop een begin wordt gemaakt aan de werkzaamheden. 

2.  

De eerste zes maanden na afronding van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.8.2.1 wordt 

iedere verzakking in een onverharde berm of talud hersteld. 

3.  

De eerste twaalf maanden na afronding van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.8.2.1 wordt: 

a. iedere verzakking in bestrating hersteld; en 

b. alle teruggeplaatste beplanting in goede staat gehouden. 

Afdeling 3.9 Activiteiten die de natuur betreffen 

§ 3.9.2 Activiteiten die houtopstanden betreffen 

§ 3.9.2.1 Algemeen 

Artikel 3.9.2.1.1 (activiteiten) 

1.  

Paragraaf 3.9.2 gaat over het vellen van houtopstanden en het herbeplanten van grond na het vellen 

van houtopstanden of nadat een houtopstand op een andere manier teniet is gegaan als bedoeld in 

artikel 11.111 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

2.  

Paragraaf 3.9.2 bevat aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van paragraaf 11.3.2 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. 

Artikel 3.9.2.1.2 (oogmerken) 

De regels in paragraaf 3.9.2.2 zijn gesteld met het oog op: 

a. de natuurbescherming; 

b. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden; en 

c. bestendig beheer of onderhoud. 

Artikel 3.9.2.1.3 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift) 

De meldplicht, bedoeld in artikel 11.126 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is niet van 

toepassing op: 

a. het kappen van verjongingsgaten, als: 

1° deze niet groter zijn dan drie maal de boomhoogte; 

2° deze gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10% van het bosperceel; en 

3° dit maximaal één keer per vier jaar plaatsvindt. 

b. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurherstel, als de te verwijderen 

houtopstand ontstaan is als gevolg van achterstallig onderhoud. 
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§ 3.9.2.2 Inhoudelijke regels 

Artikel 3.9.2.2.1 (maatwerkregel: meldplicht vellen houtopstanden) 

In afwijking van artikel 11.126, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden 

een houtopstand geheel of gedeeltelijke te vellen zonder dit ten minste vier weken maar niet eerder 

dan 14 maanden voor het begin daarvan te melden. 

Artikel 3.9.2.2.2 (maatwerkregel: uitzondering op meldplicht vellen houtopstanden) 

De meldplicht, bedoeld in artikel 11.126 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is niet van 

toepassing op: 

a. het kappen van verjongingsgaten, als: 

1° deze per verjongingsgat niet groter zijn dan drie maal de boomhoogte met een maximum van 0,25 

ha; 

2° deze nieuwe verjongingsgaten gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10% van de 

houtopstand; 

3° dit maximaal één keer per vier jaar plaatsvindt; en 

4° in de oude verjongingsgaten is voldaan aan de plicht tot herbeplanting als bedoeld in artikel 

11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

b. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurmaatregelen, als de te verwijderen 

houtopstand ontstaan is als gevolg van achterstallig onderhoud. 

Artikel 3.9.2.2.3 (maatwerkregel: specifieke gegevens en bescheiden vellen houtopstanden) 

Als gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn waaraan een melding voor het geheel of gedeeltelijk 

vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 11.126 van het Besluit activiteiten leefomgeving, 

wordt gedaan, worden uiterlijk gelijktijdig met de melding de specifieke gegevens en bescheiden 

verstrekt in bijlage IV, onder D2. 

Artikel 3.9.2.2.4 (maatwerkregel: gegevens en bescheiden: start van de werkzaamheden houtopstanden) 

Een dag voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 11.126, van het Besluit activiteiten 

leefomgeving wordt als gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, het begin van de activiteit 

doorgegeven. 

Artikel 3.9.2.2.5 (maatwerkregel: plicht tot herbeplanting) 

1.  

In aanvulling op artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt voor de plicht tot 

herbeplanting dat: 

a. de oppervlakte van de herbeplanting ten minste even groot is als de gevelde oppervlakte; 

b. de herbeplanting kwalitatief en kwantitatief minimaal in een redelijke verhouding staat tot de 

gevelde of anderszins tenietgegane houtopstand; 

c. de te herbeplanten houtopstand, gelet op de bodemkwaliteit en de waterhuishouding ter plaatse, 

kan uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand met minimaal een vergelijkbare 

bosstructuur als de gevelde opstand. 



 

 10 

2.   

De herbeplanting is ook mogelijk via spontane natuurlijke verjonging indien daarmee aan de in het 

eerste lid genoemde voorwaarden wordt voldaan en de bodemopbouw zoveel mogelijk intact wordt 

gelaten. 

Artikel 3.9.2.2.6 (maatwerkregel: uitzondering op plicht tot herbeplanting) 

Artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving is niet van toepassing op: 

a. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurmaatregelen mits de houtopstanden 

niet ouder zijn dan vijftien jaar en niet zijn aangeplant in het kader van herbeplanting; 

b. het op natuurlijke wijze tenietgaan van houtopstanden als dit het gevolg is van vernatting door 

natuurlijke processen of vernatting als onderdeel van anti-verdrogingsmaatregelen.  

Artikel 3.9.2.2.7 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: herbeplanting)  

1.   

Gedeputeerde staten kunnen met een maatwerkvoorschrift, bedoeld in 11.130 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving, herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 11.129, 

eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving toestaan als de andere grond: 

a. onbeplant is en vrij van een plicht tot herbeplanting als bedoeld in artikel 11.129 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving; 

b. vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen ; en 

c. geen wettelijke of provinciale doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat; en 

d. buiten de bebouwingscontour houtkap is gelegen. 

2.   

Met een maatwerkvoorschrift wordt geen herbeplanting op andere grond binnen het natuurnetwerk 

Nederland toegestaan indien de tenietgegane houtopstand buiten het natuurnetwerk Nederland is 

gelegen. 

3.  

Indien de tenietgegane houtopstand is gelegen buiten recreatiegebied, waarvan de geometrische 

begrenzing is vastgelegd in bijlage II, wordt met een maatwerkvoorschrift alleen herbeplanting op 

andere grond toegestaan binnen recreatiegebied, indien de oppervlakte van de herbeplanting ten 

minste twee keer zo groot is als de tenietgegane houtopstand. 

4.   

Met een maatwerkvoorschrift wordt geen herbeplanting op andere grond toegestaan als de te vellen 

houtopstand onderdeel uitmaakt van een A-locatie bos, groen erfgoed of bosreservaat, waarvan de 

geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II, tenzij is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. er zijn geen alternatieve oplossingen; en 

b. de velling is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard. 

5. 

Aan een maatwerkvoorschrift waarbij herbeplanting op andere grond wordt toegestaan als de te 

vellen houtopstand onderdeel uitmaakt van een A-locatie bos, groen erfgoed of bosreservaat, 

waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II, moeten gedeputeerde staten 
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voorschriften verbinden met daarin het verbieden van het vellen van de houtopstand tot het 

moment waarop het besluit voor de ontwikkeling ter plaatse van de te vellen houtopstand 

onherroepelijk is geworden. 

Artikel 3.9.4.6 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: provinciale maatwerkregels) 

Met een maatwerkvoorschrift kan van paragraaf 3.9.2.2 worden afgeweken als dit in 

overeenstemming is met het belang van een doelgerichte of evenwichtige besluitvorming, en naar 

het oordeel van gedeputeerde staten niet tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden. 

HOOFDSTUK 7 INSTRUCTIEREGELS 

Afdeling 7.3 Omgevingsplannen 

§ 7.3.2 Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) 

§ 7.3.2.4 Niet-Basisnet transportroutes 

Artikel 7.3.2.6 (aanwijzing niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico) 

De niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico zijn de locaties waarvan de 

geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Artikel 7.3.2.7 (reserveren aandachtsgebieden niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico) 

Langs de niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico , genoemd in artikel 7.3.2.6, 

wordt in het omgevingsplan aan weerszijden van de weg een brandaandachtsgebied van 30 meter en 

een explosieaandachtsgebied van 200 meter gereserveerd. 

§ 7.3.3a Risico’s van Klimaatverandering 

Artikel 7.x (risico’s van klimaatverandering) 

In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met de gevolgen van de risico’s van 

klimaatverandering tenminste voor zover het betreft de risico’s ten aanzien van: 

a. wateroverlast door overvloedige neerslag; 

b. overstroming; 

c. hitte; 

d. droogte. 

§ 7.3.6 Ruimtelijke kwaliteit 

[gereserveerd voor wijzigingen via de herziening omgevingsbeleid 2021] 

§ 7.3.7 Stedelijke ontwikkelingen 

[gereserveerd voor wijzigingen via de herziening omgevingsbeleid 2021] [Deze paragraaf is ook 

onderdeel van de wijzigingen die via het omgevingsbeleid 2020 lopen, die waarschijnlijk ook al in  de 

basis versie van de ZHOV worden opgenomen] 

§ 7.3.10 Bedrijven 

[gereserveerd voor wijzigingen via de herziening omgevingsbeleid 2021] 

§ 7.3.15 Natuurnetwerk Nederland 

[gereserveerd voor wijzigingen via de herziening omgevingsbeleid 2021] 

§ 7.3.22a Beschermingszones drinkwatervoorziening (infrastructuur) 

Artikel 7.x1 (aanwijzing vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening) 

De vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening zijn locaties waarvan de geometrische 

begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 
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Artikel 7.x2 (beschermingszone drinkwatervoorziening) 

1.  

Een omgevingsplan waarin een leiding, behorend tot de vitale infrastructuur openbare 

drinkwatervoorziening, genoemd in artikel 7.x1, aanwezig is, wijst een zone van minimaal vijf meter 

aan weerszijden van de leiding aan als beschermingszone drinkwatervoorziening. 

2.  

Het omgevingsplan laat nieuwe ontwikkelingen binnen de beschermingszone drinkwatervoorziening 

slechts toe voor zover bij de verwezenlijking daarvan geen belemmeringen kunnen ontstaan voor het 

functioneren, het onderhoud en de veiligheid van de drinkwatervoorziening. 

3.  

Voor de beoordeling of sprake is van belemmeringen als bedoeld in het tweede lid, wordt tijdig 

advies gevraagd aan het drinkwaterbedrijf dat beheerder is van de leiding. 

Bijlagen 

BIJLAGE I BEGRIPPEN 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

BIJLAGE II OVERZICHT INFORMATIEOBJECTEN 

A-locatie bos, groen erfgoed of bosreservaat 

/join/id/regdata/pv28/2021/A_locatie_bos_groen_erfgoed_of_bosreservaat/nld@2021-03-23;1 

niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico 

/join/id/regdata/pv28/2021/niet_Basisnet_transportroutes_in_verband_met_groepsrisico/nld@202

1-03-23;1 

recreatiegebied 

/join/id/regdata/pv28/2021/recreatiegebied/nld@2021-03-23;1 

vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening 

/join/id/regdata/pv28/2021/vitale_infrastructuur_openbare_drinkwatervoorziening/nld@2021-03-

23;1 


