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Onderwerp
Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021

Advies
1.

Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021
met de bijbehorende toelichting en de Nota van beantwoording ter vaststelling aan
Provinciale Staten wordt aangeboden.

2.

Te bepalen dat de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 na vaststelling door

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangepaste ontwerp van de Provinciale

Provinciale Staten wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad.

milieuverordening Zuid-Holland 2021.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1.

Statenvoorstel met betrekking tot de vaststelling van de Provinciale milieuverordening Zuid-

2.

Bijlage 1 ontwerp-Nota van Beantwoording

3.

Bijlage 2 ontwerp-Provinciale milieuverordening 2021 met bijbehorende toelichting

Holland 2021 - DOS-2016-0004358
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Toelichting voor het College

Voor u ligt een provinciale regeling voor de kwaliteit van grondwater met het oog op de
waterwinning, de Provinciale milieuverordening 2021 (Pmv2021). De Pmv2021 behelst een
wijziging van de vigerende regels voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de
waterwinning. Deze regels zijn op dit moment opgenomen in de Provinciale milieuverordening
(Pmv). Met de inwerkingtreding van de Pmv2021 zal de Pmv worden ingetrokken.

De regels voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning vormen het
achtergebleven deel van de Pmv. De regels voor de overige onderwerpen van de Pmv zijn
overgeheveld naar de Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH), zoals deze op 1 april 2019 in
werking is getreden.
De inbouw van de overige onderwerpen van regulering van de Pmv in de OVZH was in beginsel
beleidsarm. Beleidsarm zijn de te wijzigen regels voor de kwaliteit van het grondwater met het
oog op de waterwinning niet. Daarom zijn die regels niet in de OVZH ingebouwd en dus
achtergebleven in de Pmv.

Zoals u in het Statenvoorstel kunt lezen, wordt het niet raadzaam geacht te wachten op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de argumentatie wordt verwezen naar het
Statenvoorstel.

In het Statenvoorstel, de Nota van beantwoording met de daarbij horende nota van wijzigingen en
in de toelichting op de Pmv2021 kunt u meer lezen over achtergronden en inhoud van de Pmv2021,
de waarop belangen zijn afgewogen, het proces van totstandkoming daarvan, de inspraakreacties
en de wijze waarop met deze reacties is omgegaan.
In reactie op een aantal zienswijzen en in lijn met een aantal andere provincies, zoals Gelderland,
Noord-Brabant, en Overijssel, overwegen wij u binnenkort een voorstel te doen voor provinciale
instructieregels voor de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming voor gronden gelegen in
grondwaterbeschermingsgebieden. Dit voorstel behelst aparte besluitvorming.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma

: Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
De grondslag van de provinciale milieuverordening is artikel 2.1. van de Wet milieubeheer. De
Provinciale milieuverordening 2021 wordt bekendgemaakt in het Provinciaal blad.
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Voorafgaande besluitvorming

Zie het Statenvoorstel, onder procedure en de reactie op 1.1.1, onder de aanhef, van de
zienswijze van Krimpenerwaard van de Nota van beantwoording
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Proces

Zie hiervoor het Statenvoorstel, onder procedure en de toelichting op de Pmv2021.

4

Participatie en rolneming

Zie hiervoor het Statenvoorstel en de Nota van beantwoording.

5

Communicatiestrategie

De Pmv2021 wordt bekendgemaakt in het Provinciaal blad. Zie hiervoor het Statenvoorstel.
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