ontwerp wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022, toelichting, versie 15-02-2022
Deze toelichting hoort bij de wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022
(wZHOV2022).
Deze toelichting is geschreven alsof de wijziging in werking is getreden. Het past de algemene
toelichting en artikelsgewijze toelichting bij de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening aan. Een
motivering van de wijziging is (ook) te vinden bij het besluit.
Alleen de onderdelen die wijzigen zijn opgenomen in deze toelichting.
Deze toelichting is geschreven op het moment dat de initiële Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
(ZHOV) net is vastgesteld door PS. De ZHOV is nog niet officieel bekendgemaakt en in werking
getreden. Ook is de Omgevingswet nog niet in werking getreden.
Voor de structuur van de toelichting is aangesloten bij de toelichting van de initiële ZHOV. Voor de
duidelijkheid zijn in deze wijziging zoveel mogelijk integrale nieuwe teksten opgenomen of is gewerkt
met wijzigingsinstructies tussen haken [wijziginstructie: …]. Soms komen delen van die teksten
overeen met teksten die ook in de initiële ZHOV zijn opgenomen. De teksten in deze wijziging zullen
uiteindelijk in zijn geheel de eerder vastgestelde teksten uit de initiële ZHOV vervangen.
Mochten er nog zaken veranderen in de Omgevingswet in de laatste periode tot inwerkingtreding
van de Omgevingswet en/of op het moment van inwerkingtreding toch anders/later in werking
treden dan tijdens het schrijven was te voorzien, zal dit ook nog aangepast kunnen worden tijdens
de definitieve vaststelling van dit wijzigingsspoor.
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Toelichting
I. Algemeen
1. Inleiding
[wijziginstructie: invoegen aan het einde van de bestaande tekst]
De initiële ZHOV, die op 15 december 2021 is vastgesteld door provinciale staten, is aangevuld met
een eerste wijziging. De inwerkingtreding van de initiële ZHOV en de eerste wijziging is gelijktijdig met
de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

2. Achtergrond, doel en uitgangspunten
[wijziginstructie: invoegen aan het einde van de bestaande tekst]
Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 (wZHOV2022).
De eerste wijziging en aanvulling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening bevat zowel
onderwerpen die nieuw zijn als onderwerpen die gewijzigd worden na de vaststelling van de initiële
ZHOV. Doordat de Omgevingswet tijdens de totstandkoming van de initiële Zuid-Hollandse
Omgevingsverordening werd uitgesteld, is er vanwege de wens om beleidsrijke wijzingen door te
kunnen voeren en om in te spelen op de laatste wijzigingen in het Omgevingswet stelsel een wijzigingsen aanvullingsproces doorlopen.
De eerste wijziging is (net als de initiële Zuid-Hollandse Omgevingsverordening) tot stand is gekomen
nog voordat de Omgevingswet in werking is. Het betreft voornamelijk een wijziging waarin een aantal
wijzigingen die al (of nog) onder het recht voorafgaand aan de Omgevingswet zijn opgestart vertaald
zijn naar het stelsel van de Omgevingswet. De procedures onder het voorgaande recht werden gestart
vanwege het uitstel en de onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verder zijn er
enkele onderwerpen met de eerste wijziging opgenomen waarvoor meer voorbereidingstijd nodig
was, maar die wel gelijktijdig met de start van de Omgevingswet gereed moesten zijn.
De eerste wijziging omvat de volgende onderwerpen:
Onderwerpen die gekoppeld zijn aan de komst van de Omgevingswet
Voor een tweetal onderwerpen zijn er nieuwe regels gewenst die alleen onder de systematiek
van de Omgevingswet werken en dus nog niet in andere wijzigingssporen van de regelgeving
van voor de Omgevingswet zaten.
Het gaat om:
•

Introductie van het meldingssysteem voor activiteiten op provinciale wegen.
Het invoeren van een systeem met meldingen in plaats van vergunningen voor bepaalde
activiteiten is gekoppeld aan de systematiek daarvoor die met de Omgevingswet is
geïntroduceerd.

•

Regels over veiligheid in verband met groepsrisico rondom niet-Basisnet transportroutes.
Het invoeren van een systeem met meldingen in plaats van vergunningen voor bepaalde
activiteiten is gekoppeld aan de systematiek daarvoor die met de Omgevingswet is
geïntroduceerd.

Tijdens de terinzagelegging van de initiële ZHOV is geconstateerd dat dit onderdeel mistte in
de initiële ZHOV. Om deze regels zorgvuldig tot stand te laten komen, is ervoor gekozen deze
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via een aparte aanvulling met een terinzagelegging tot stand te laten komen en niet als
wijziging naar aanleiding van de zienswijzen op te nemen in de initiële ZHOV.
Onderwerpen die al gewijzigd waren in herzieningen die liepen onder het recht geldend voor de
Omgevingswet
De eerste wijziging en aanvulling bevat diverse onderwerpen die inhoudelijk al deel
uitmaakten van besluitvormingsprocessen die waren gericht op het recht geldend voor de
Omgevingswet.
Het betreft de volgende inhoudelijke wijzigingssporen:
•
•

Omgevingsbeleid 2020 (is vastgesteld door provinciale staten).
Herziening 2021 (is vastgesteld door provinciale staten).

In Omgevingsbeleid (koers) 2020 zaten:
•

•
•
•

Diverse kaartwijzigingen (De kaartwijzigingen kwamen voort uit de zienswijzen op de
ZHOV en deze wijzigingen van de geometrische begrenzingen zijn al meegenomen in de
besluitvorming over de initiële ZHOV.).
Risico’s van Klimaatverandering (dit onderwerp was nieuw geïntroduceerd met het
Omgevingsbeleid (koers) 2020 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Beschermingszone drinkwatervoorziening (dit onderwerp was nieuw geïntroduceerd met
het Omgevingsbeleid (koers) 2020 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Wijziging in verband met de 3 ha kaart (dit is een wijziging die ook voortkwam uit de
zienswijzen op de ZHOV en technische verbeteringen daarna en is al meegenomen in de
besluitvorming over de initiële ZHOV).

In de Herziening 2021 zaten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bedrijventerreinen (dit onderwerp is gewijzigd met de Herziening 2021 en wordt met deze
wijziging in de ZHOV opgenomen).
Grote ruimtevragers (dit onderwerp is nieuw geïntroduceerd met de Herziening 2021 en
wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Optimalisatie Woningbouwplannen (dit onderwerp is nieuw geïntroduceerd met de
Herziening 2021 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Sociaal en betaalbaar wonen (dit onderwerp is nieuw geïntroduceerd met de Herziening
2021 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Ruimtelijke kwaliteit (dit onderwerp is gewijzigd met de Herziening 2021 en wordt met
deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Houtopstanden en herbeplanting (dit onderwerp is gewijzigd met de Herziening 2021 en
wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen, de regelgeving techniek om de
betreffende activiteiten te reguleren onder de Omgevingswet is anders dan onder de Wet
natuurbescherming. Zo is er een meldingssysteem met maatwerkvoorschriften in plaats
van een ontheffing; de structuur van de regels is anders).
Molenbiotopen (dit onderwerp is gewijzigd met de Herziening 2021 en wordt met deze
wijziging in de ZHOV opgenomen).
Permanente bewoning recreatiewoningen (dit onderwerp is nieuw geïntroduceerd met de
Herziening 2021 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Verstedelijking en mobiliteit (dit onderwerp bevat nieuw geïntroduceerde onderdelen met
de Herziening 2021 en deze worden met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
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•
•
•

Boom- en sierteeltgebied Greenport Boskoop (dit onderwerp is gewijzigd met de
Herziening 2021 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Mutaties 3 ha kaart (geometrische begrenzingen) (dit onderwerp is gewijzigd met de
Herziening 2021 en wordt met deze wijziging in de ZHOV opgenomen).
Overige wijzigingen (geometrische begrenzingen) (dit onderwerp is bevat diverse
wijzigingen van de Herziening 2021 en deze worden met deze wijziging in de ZHOV
opgenomen, een deel van de wijzingen liep (ook) al via of komt voort uit de initiële ZHOV).
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5. Onderwerpen in de omgevingsverordening
5.1. Waarborgen van de veiligheid
5.1.1. Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)
[wijziginstructie: invoegen aan het einde van de bestaande tekst]
Niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico
In Zuid-Holland zijn er transportroutes over de weg waarover significante hoeveelheden gevaarlijke
stoffen worden getransporteerd die niet horen bij het door het Rijk aangewezen Basisnet Weg. Op
deze wegen is er een kans op ongevallen die vergelijkbaar zijn met de scenario’s op routes die wel
onderdeel zijn van het Basisnet Weg. De transportintensiteit in combinatie met een relatief hoge
(geprojecteerde) populatiedichtheid rondom deze routes kan resulteren in een verhoogd groepsrisico.
Als gevolg van de wijziging in wetgeving van het ingetrokken Besluit externe veiligheid transportroutes
naar het Besluit kwaliteit leefomgeving, verdwijnt de verplichting tot verantwoording van het
groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes die niet vallen onder het Basisnet
Weg. Onder de Omgevingswet regelt de wetgever in het Besluit kwaliteit leefomgeving de omgang
met het groepsrisico. Binnen aandachtsgebieden moet er rekening worden gehouden met het
groepsrisico. Langs de transportroutes van het Basisnet worden aandachtsgebieden aangewezen.
Provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen zijn geen onderdeel van het Basisnet, waardoor er
in beginsel geen koppeling is met het Besluit kwaliteit leefomgeving en er geen regels zijn voor de
omgang met het groepsrisico.
Hierdoor is het mogelijk dat nabij een niet-Basisnet transportroute met veel transport van gevaarlijke
stoffen ongewenst een hoge populatiedichtheid ontstaat. Bij deze transportroutes kan er dan sprake
zijn van een groepsrisico nabij of boven de oriëntatiewaarde. In deze situaties is het van belang dat
mensen voldoende worden beschermd. De provincie wenst dat in situaties waarin als gevolg van
ruimtelijke ontwikkelingen de oriëntatiewaarde wordt overschreden, er een uitgebreidere afweging
wordt gemaakt rond het groepsrisico. Dit geldt derhalve ook voor ruimtelijke ontwikkelingen in de
buurt van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Daarom zijn in deze verordening
aanvullende regels opgenomen om de relevante wegen aan te sluiten op de systematiek van
aandachtsgebieden van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
De regels over externe veiligheid zijn instructieregels voor het omgevingsplan en zijn te vinden in
paragraaf 7.3.2.

5.1.2. Risico’s van klimaatverandering
De provincie Zuid-Holland streeft naar een klimaatbestendig en waterrobuuste provincie in 2050. De
provincie wil dan voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van wateroverlast
door overvloedige neerslag, hittestress, verdroging en verzilting en het beperken van de gevolgen van
overstromingen. Daarnaast voert de provincie actief beleid om de maatschappelijke kosten van
bodemdaling zoveel mogelijk te beperken.
Dit heeft direct gevolgen voor locatiekeuze, ontwerp en inrichting van openbare ruimte en gebouwde
omgeving. In de Omgevingsvisie is vastgelegd dat de provincie ernaar streeft om bij (nieuwe)
ruimtelijke ontwikkelingen betrokken partijen de uitkomsten uit de klimaatstresstesten expliciet mee
te laten wegen bij de locatiekeuze en inrichting van het gebied. Dit geldt voor alle risico’s die gepaard
gaan met klimaatverandering (in ieder geval wateroverlast door overvloedige neerslag, overstroming,
hitte, en droogte). Deze risico’s hebben naast lokale ook regionale aspecten.
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In het convenant klimaatadaptief bouwen1 hebben een brede groep publieke en private partijen in
Zuid Holland sinds 4 oktober 2018 afgesproken dat zij zich samen met de provincie committeren aan
de ambitie dat klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland ‘het nieuwe normaal’ is; de doelen2 en de
producten3 van het convenant gehanteerd worden als uitgangspunt in het handelen in nieuwe
gebiedsontwikkelingen; ervoor gezorgd wordt dat klimaatadaptief bouwen waar nodig en wanneer
mogelijk als uitgangspunt wordt opgenomen in alle relevante onderdelen van het beleids- en
handelingsinstrumentarium ten behoeve van gebiedsontwikkeling en bouwopgaven; allen in
gezamenlijkheid, maar ook ieder voor zich, zich opstellen als ambassadeur van de doelen en resultaten
van het convenant en zullen hier zo veel als mogelijk mee werken.
In de Omgevingsvisie zijn de afspraken van het convenant vertaald in de beleidsbeslissingen
klimaatadaptatie en toekomstbestendig bouwen.
De regels over risico’s van klimaatverandering zijn instructieregels voor het omgevingsplan en zijn te
vinden in het paragraaf 7.3.3.
[wijziginstructie: paragraaf 5.1.3.1 vervalt]

5.2. Beschermen van de gezondheid en milieu
5.2.1. Waterkwaliteit
[..]
5.2.1.2. Grondwaterkwaliteit
[gereserveerd]

5.4. Infrastructuur
5.4.3. Provinciale wegen
Algemeen
Op grond van artikel 2.18, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet berust bij het provinciebestuur de
taak om de staat en werking van de wegen in beheer bij de provincie te behoeden voor nadelige
gevolgen van activiteiten op of rond die infrastructuur.
Onderwerp van afdeling 3.7 is steeds het gebruik van provinciale wegen anders dan het openbaar
verkeer over de weg met daarvoor bestemde voertuigen. De provinciale wegen zijn in de
begripsbepaling gedefinieerd als de wegen die in beheer zijn bij de provincie Zuid-Holland. Daaronder
vallen ook de wegen als zij nog in aanleg zijn. Het gaat bij de wegen om infrastructurele werken die
met het oog op de belangen van artikel 3.8.1.2 beschermd moeten worden tegen fysieke inbreuken in
verband met de benutting ervan. In deze omgevingsverordening worden de
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een provinciale weg gereguleerd in afdeling 3.7. In
deze afdeling is, naast de inhoudelijke regels, ook een specifieke zorgplicht opgenomen.
Toezicht en handhaving
Het toezicht en de handhaving op provinciale wegen wordt uitgevoerd door toezichthouders. De
toezichthouders zorgen er onder meer voor dat de belangen van de provinciale weg worden
beschermd. Dit kan gaan om de veiligheid bij werkzaamheden aan of bij de weg, maar ook als een
incident heeft plaatsgevonden. Vaak maken de toezichthouders een eerste constatering van een
situatie. Hierbij nemen zij de regels over de provinciale wegen in acht. De toezichthouders op de
1

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/21797/verklaring_en_besluiten_bo_13_september.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/21795/convenantklimaatadaptiefbouwen.pdf
3 https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/21797/omschrijving_van_de_producten.pdf
2
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provinciale wegen hebben nog geen opsporingsbevoegdheid. De meerwaarde hiervan is wel
onderkend. Daarom is het streven om, net zoals voor de vaarwegen, een aantal toezichthouders ook
als buitengewone opsporingsambtenaren te laten fungeren.
De regels over provinciale wegen zijn regels die activiteiten van burgers en bedrijven reguleren. De
provinciale wegen waarvoor de regels gelden zijn aangewezen en geometrisch begrensd in paragraaf
2.5. De regels met betrekking tot de activiteiten zijn te vinden in afdeling 3.7. De onderhoudsplichten
zijn te vinden in afdeling 4.2. Paragraaf 7.1.5 is ook gerelateerd aan de provinciale wegen voor de
aansluiting van wegen van derden.

5.5. Natuurbescherming
Algemeen
De Wet natuurbescherming (Wnb) verving in 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en
faunawet (Ffw) en de Boswet. Met de Wnb zijn een deel van de verantwoordelijkheden voor het
beleidsveld natuur overgedragen van het Rijk aan provinciale staten en gedeputeerde staten. De Wnb
is opgegaan in de Omgevingswet.
Provinciale staten stellen via deze omgevingsverordening regels vast voor de onderdelen faunabeheer,
houtopstanden, tegemoetkoming faunaschade en soortenbescherming. Tevens worden diverse
vergunningvrije gevallen aangewezen als opvolger van wat voorheen aangeduid werd als vrijstellingen.
De regels uit de Omgevingsverordening Zuid-Holland zijn voor zover dat mogelijk is gelijkwaardig
omgezet in deze omgevingsverordening.
Toezicht
Toezicht op de uitvoering van activiteiten die de natuur betreffen wordt uitgeoefend door de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid die deze taak namens gedeputeerde staten uitvoert in de gehele
provincie.

5.5.3. Houtopstanden
Deze omgevingsverordening stelt ook regels met betrekking tot het vellen van houtopstanden, het
melden van vellingen en het herbeplanten van de gronden. Om de administratieve lasten te beperken,
wordt voor een aantal activiteiten via maatwerkregels bepaald dat er geen meldingsplicht en
herplantplicht is. De bepalingen over houtopstanden bevatten geen wijzigingen ten opzichte van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland uit 2019.
De regels over houtopstanden zijn regels die activiteiten van burgers en bedrijven reguleren. De regels
zijn maatwerkregels gerelateerd aan de Rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving.
De bepalingen in deze verordening hebben geen betrekking op houtopstanden binnen de in het
omgevingsplan aangewezen bebouwingscontour houtkap, bedoeld in artikel 5.165b van het Besluit
kwaliteit leefomgeving en verdere in artikel 11.111, tweede lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving uitgesloten gevallen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van een
actuele bebouwingscontour houtkap. Deze moet aansluitend aan het stedelijk gebied worden
aangewezen. In het omgevingsloket moeten de bebouwingscontouren houtkap uit omgevingsplannen
terug te vinden zijn. De regels met betrekking tot de activiteiten zijn te vinden in paragraaf 3.9.2.
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5.6. Bescherming van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden
5.6.1. Ruimtelijke kwaliteit
Gebiedsgericht sturen op ruimtelijke kwaliteit betekent voor de provincie richting en ruimte geven aan
een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit. Het
kwaliteitsbeleid gaat uit van ‘ja, mits’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en geldt in principe voor het grondgebied van de gehele
provincie, dat wil zeggen zowel de groene ruimte als de bebouwde ruimte. De provincie hanteert hier
het handelingskader ruimtelijke kwaliteit: een benadering die enerzijds onderscheidt maakt in drie
soorten ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe bebouwing, nieuw gebruik van locaties of bebouwing)
naar gelang hun impact op de omgeving en anderzijds de realisatie van bepaalde soorten ruimtelijke
ontwikkelingen uitsluit in gebieden met een bepaalde beschermingscategorie.

De ruimtelijke kwaliteitsbepalingen zijn geregeld in de artikelen 7.41a tot en met 7.43n. Een uitvoerige
toelichting op dit onderwerp is te vinden bij de artikelsgewijze toelichting van deze artikelen.

5.6.2. Verstedelijking
Uitgangspunt van de strategie voor de bebouwde ruimte is betere benutting van het bestaand stadsen dorpsgebied (BSD). Stedelijke ontwikkeling vindt daarom primair plaats binnen BSD. Niet alle vraag
naar wonen en werken kan en hoeft te worden opgevangen binnen BSD. De ladder voor duurzame
verstedelijking, zoals opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat het handelingskader. De
provincie heeft een verwijzing naar de ladder voor duurzame verstelijking ook opgenomen in de
omgevingsverordening, om het provinciaal belang bij toepassing van deze ladder te benadrukken. Dit
biedt de provincie de mogelijkheid om enkele begrippen die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn, te
verduidelijken voor de specifieke Zuid-Hollandse situatie.

Artikel 7.45 bevat generieke regels voor stedelijke ontwikkelingen. Artikel 7.45a t/m Artikel 7.45 bevat
specifieke regels voor bepaalde stedelijke ontwikkelingen.

5.7. Ruimte voor (toekomstige) functies
5.7.4. Drinkwatervoorziening (infrastructuur)
[gereserveerd]
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II. Artikelsgewijs
HOOFDSTUK 3 ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING
Afdeling 3.4 Activiteiten met betrekking tot het beheren, beperken of ongedaan maken van
verontreinigd grondwater
Met de Omgevingswet vervalt, behoudens de overgangsrechtgevallen, de Wet bodembescherming.
Hiermee verschuift de provinciale beleidsinzet naar verontreinigingen die de doelen van de
kaderrichtlijn water (KRW) en de grondwaterrichtlijn (GWR) bedreigen. Het is aan de provincie om te
bepalen wanneer een bodem- of grondwaterverontreiniging een bedreiging vormt voor deze doelen
en wanneer dit aanleiding geeft tot maatregelen. Het centrale instrument hierbij is het regionaal
waterprogramma, waarin maatregelen worden opgenomen ter uitvoering van de kaderrichtlijn water.
Een grondwatersanering of de aanpak van een mobiele verontreiniging in de vaste bodem die naar het
grondwater lekt, kan een dergelijke maatregel zijn.
Het Rijk kent niet langer een saneringsplicht. Het is aan de decentrale overheden om te bepalen
wanneer er gesaneerd wordt. In het Besluit activiteiten leefomgeving zijn wel algemene rijksregels
opgenomen voor het saneren van de bodem. De rijksregels voor het saneren van de bodem kunnen
ook ingezet worden voor het uitvoeren van een bron(zone)aanpak van een verontreiniging die de
kwaliteit van het grondwater negatief beïnvloedt. Voor een grondwatersanering zijn echter geen
algemene rijksregels voorhanden. De provincie reguleert deze activiteit met regels in deze
omgevingsverordening, die voortvloeien uit het beleidskader grondwaterkwaliteit zoals opgenomen
in bijlage D bij het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027.
§ 3.4.1 Algemeen (artikel 3.118 t/m 3.125)
Deze paragraaf bevat algemene bepalingen die gelden voorafgaand of gedurende de activiteiten die
in deze afdeling worden gereguleerd. Het gaat hierbij o.a. om een specifieke zorgplicht, algemene
indieningsvereisten voor wat betreft het doen van een melding of een aanvraag om een
omgevingsvergunning, en een informatieplicht bij een ongewoon voorval.
§ 3.4.2 Risicobeoordeling grondwaterkwaliteit (artikel 3.126 t/m artikel 3.134)
In deze paragraaf is een risicobeoordeling opgenomen die de risico’s
grondwaterverontreiniging voor het grondwater (lees: KRW-doelen) in kaart brengt.

van

een

In deze paragraaf is niet bepaald wanneer de risicobeoordeling uitgevoerd moet worden. Het benutten
van een natuurlijk moment om de risico’s van een verontreiniging voor het grondwater in kaart te
brengen is gekoppeld aan activiteiten waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Hiervoor zijn in
hoofdstuk 7 instructieregels opgenomen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting van de artikelen in paragraaf 7.3.5.1.
Risicobeoordeling grondwaterkwaliteit
De risicobeoordeling grondwaterkwaliteit wordt verricht als is vastgesteld dat sprake is van een
verontreiniging van het grondwater waar op voorhand de aanwezigheid van een significante
grondwaterverontreiniging niet uit te sluiten is. Dit geldt vooralsnog voor het bouwen van een
grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie. Bij zeer lage concentraties van
verontreiniging of indien de omvang van de verontreiniging zeer klein is, is er weliswaar sprake van
verontreiniging van het grondwater, maar is onmiddellijk of toekomstig gevaar voor het grondwater
op voorhand uit te sluiten. Bij een dergelijke verontreiniging van het grondwater is geen
risicobeoordeling aan de orde.
Met behulp van de risicobeoordeling wordt bepaald in welke mate een verontreiniging van het
grondwater een risico vormt voor het grondwater en het gebruik dat afhangt van het grondwater.
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De verplichting om de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit uit te voeren is geen onderdeel van deze
regels over activiteiten die gereguleerd worden in afdeling 3.4. Instructieregels in de
omgevingsverordening, over het toelaten van een bouwactiviteit op een grondwatergevoelige locatie
in een omgevingsplan, bepalen wanneer een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. In deze
paragraaf wordt bepaald hoe een risicobeoordeling wordt uitgevoerd.
Om een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit uit te voeren zijn gegevens nodig over de concentraties
en omvang van de verontreiniging in het grondwater. Daarom wordt voor het uitvoeren van een
risicobeoordeling voorafgaand bodemonderzoek zoals bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit
activiteiten leefomgeving vereist. Vaak zal er al bodemonderzoek zijn uitgevoerd in het kader van een
bouwactiviteit om vast te stellen of er sprake is van verontreiniging van de bodem danwel het
grondwater.
Onderzoek in relatie tot de gedoogplichten waterbeheer
Op grond van artikel 10.3, vijfde lid, van de Omgevingswet gedoogt een rechthebbende maatregelen
die zijn opgenomen in onder andere het regionaal waterprogramma en strekken tot het beschermen
van de kwaliteit van grondwaterlichamen. De risicobeoordeling grondwaterkwaliteit is een maatregel
die opgenomen is in het beleidskader grondwaterkwaliteit dat in bijlage D van het regionaal
waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 is opgenomen.
Op grond van deze gedoogplicht dient een eigenaar van een aangrenzend of naburig gelegen perceel
maatregelen, zoals het nemen van grondwatermonsters, te gedogen als dit nodig is voor het uitvoeren
van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit.
Methoden risicobeoordeling
De provincie wil voorkomen dat het gebruik dat afhankelijk is van het grondwater, bedreigd wordt
door een inbreng van een verontreiniging naar het grondwater. Daarnaast wil de provincie vergrijzing
van het grondwater in haar grondgebied voorkomen. Zodoende worden er één methode voorgesteld
die zich richt tot de algemene grondwaterkwaliteit en drie methoden die gericht zijn op het gebruik
dat afhangt van het grondwater, onderverdeeld in:
•
•
•

KRW-oppervlaktewaterlichaam;
Water bestemd voor menselijke consumptie; en
Grondwaterafhankelijke natuur.

Artikel 3.129 (methode: algemene grondwaterkwaliteit)
De methode algemene grondwaterkwaliteit is opgenomen in bijlage III, onder Aa2.1, en omvat de
procedure om te bepalen of een grondwaterverontreiniging in algemene zin een bedreiging vormt
voor het grondwater. De signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering als bedoeld in bijlage
Vd van het Besluit kwaliteit leefomgeving is onderdeel van deze methode. De signaleringsparameters
zijn opgenomen in bijlage III, onder Aa1 Verontreinigende stoffen. Zodoende geeft de provincie
uitvoering aan de instructieregel zoals opgenomen in Artikel 4.12a van het Besluit kwaliteit
leefomgeving om met deze parameters rekening te houden bij het bepalen of een grondwatersanering
als maatregel vastgesteld moet worden in het regionaal waterprogramma.
Naar verwachting zal de Risicotoolbox Grondwater, die het RIVM ontwikkelt, benut kunnen worden bij
het uitvoeren van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, doordat daarin de modellen worden
opgenomen waarmee de mate van verspreiding bepaald kan worden. Een gelijkwaardige methode om
de verspreiding te modelleren is echter ook toegestaan.
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Deze methode is een doorwerking van de maatregelen die in het beleidskader grondwaterkwaliteit bij
het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 zijn opgenomen.
Methodes die zich richten tot het gebruik van het grondwater
De methoden KRW-oppervlaktewater, water bestemd voor menselijke consumptie en
grondwaterafhankelijke natuur zijn opgenomen in bijlage III, onder Aa2.2 tot en met Aa2.4 en
omvatten de procedure om te bepalen of een grondwaterverontreiniging een bedreiging vormt voor
het gebruik van het grondwater.
De provincie focust hierbij op kwetsbare gebieden die gevoelig zijn voor de kwaliteit van het
grondwater. Het gaat hier om oppervlaktewater, grondwaterafhankelijke natuur en water bestemd
voor menselijke consumptie. Met deze onderverdeling wordt aangesloten bij de regionale testen
(oppervlaktewater, terrestrische ecosystemen en drinkwater) die uitgevoerd worden in het kader van
het bepalen van de chemische toestand van grondwaterlichamen (één van de doelen die de
kaderrichtlijn water heeft opgenomen voor grondwater).
Bij de methode KRW-oppervlaktewater wordt vooralsnog uitgegaan van de aangewezen KRWoppervlaktewaterlichamen. Indien er in de toekomst voor de overige wateren regionale doelen
worden vastgesteld, zullen deze wateren ook onderdeel worden van de aangewezen kwetsbare
gebieden. Een zelfde redenering gaat op voor de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. De
grondwaterafhankelijke Natura 2000-gebieden alsook overige gebieden die onderdeel zijn van het
natuurnetwerk Nederland (NNN) en waarvoor natuurdoelen zijn vastgesteld, zijn onderdeel van de
aangewezen methode grondwaterafhankelijke natuur. Tot slot richt de methode water bestemd voor
menselijke consumptie zich op zowel de winningen ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening als de overige winningen. Zodoende wordt er invulling gegeven aan de KRWdoelstelling die zich richt op het voorkomen achteruitgang en het streven naar verbetering van de
kwaliteit van (grond)water bestemd voor menselijke consumptie en de provinciale taak om de
grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen.
De methoden die zich richten op het gebruik van het grondwater zijn enkel van toepassing indien een
grondwaterverontreiniging in staat is het kwetsbare gebied waartoe het gebruik zich richt te
beïnvloeden. Of een verontreiniging een kwetsbaar gebied kan beïnvloeden wordt bepaald door zowel
de horizontale ligging van de verontreiniging ten opzicht van het gebied (x,y) als de diepte waar de
verontreiniging zich bevindt ten opzichte van het gebied (x,y,z). Enkel indien dit grondwater het gebied
voedt, kan de verontreiniging het gebied beïnvloeden. Dit hangt samen met het watervoerende pakket
waarin de verontreiniging zich bevindt en de stromingsrichting van het grondwater. Een
verontreiniging kan nooit een kwetsbaar gebied beïnvloeden als deze van het gebied wegstroomt, ook
al bevindt de verontreiniging zich in of binnen 100 meter van het kwetsbare gebied.
Om praktische redenen is er voor een horizontale ligging van 100 m ten opzichte van het kwetsbare
gebied gekozen. Dit is in lijn met hoe de Wet bodembescherming een risico voor een kwetsbaar object
beoordeelde. In werkelijkheid is de intreksnelheid bepalend, die zowel afhankelijk is van de afstand
ten opzichte van het kwetsbare gebied als van de snelheid waarmee de verontreiniging zich verplaatst.
artikel 3.130 (methode: KRW-oppervlaktewater)
Voor het beoordelen van de risico’s van verspreiding richting het oppervlaktewater kan het Handboek
immissietoets met bijbehorende applicatie Emissie-immissietoets (EI-toets)4 benut worden. Dit
Handboek is een BBT-document dat gebruikt wordt voor het beoordelen van industriële lozingen, maar
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicatiesper/vergunningverlening/vergunningverlening/emissie/
4
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kan ook benut worden voor het doorrekenen van natuurlijke lozingen. De EI-toets kan bepalen of de
verontreiniging een bedreiging vormt voor het behalen van de chemische waterkwaliteitsnormen voor
het oppervlaktewater. Of er daadwerkelijk sprake is van een structurele achteruitgang in toestand van
het oppervlaktewater is afhankelijk van de mate waarin de natuurlijke lozing voortduurt en dient in
samenhang met overige bronnen benadert te worden. Ook speelt mee of het gaat om een prioritaire
stof die bepalend is voor de chemische toestand of een specifiek verontreinigende stof die
ondersteunend is aan de biologische kwaliteitselementen die primair bepalend zijn voor de
ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam. De waterbeheerder dient voor dit oordeel,
door degene die de risicobeoordeling uitvoert, geraadpleegd te worden. De waterbeheerder bepaalt
uiteindelijk of er daadwerkelijk sprake is van structurele achteruitgang. De waterbeheerder kan bij dit
oordeel het Handboek Natuurlijke lozing van verontreinigd grondwater op oppervlaktewater5
betrekken. Dit Handboek raadt het gebruik van de EI-toets aan, en geeft handvatten bij het
interpreteren en plaatsen van de resultaten.
Bronterm Emissie-immissietoets
• Vertaal concentratie verontreinigende stof ( µg stof/l) en stroomsnelheid grondwater (l/sec)
naar een vracht in µg stof/sec);
• Gebruik een pijp met een denkbeeldige diameter van 100 meter als invoerparameter.
Bij het beoordelen van de risico's voor oppervlaktewater speelt de signaleringsparameter beoordeling
grondwatersanering een rol. Deze waarde is zo’n 100 keer hoger dan de oppervlaktewaternormen.
Desalniettemin zijn er in het verleden weinig grondwaterverontreinigingen met concentraties boven
de signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering gesaneerd (destijds interventiewaarde
grondwaterkwaliteit) vanwege een beoogde bedreiging van de toestand van een
oppervlaktewaterlichaam. De provincie acht daarmee dat de signaleringsparameter beoordeling
grondwatersanering voldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit
mede omdat grondwaterverontreinigingen die dermate groot in omvang zijn en hoge concentraties
bevatten over het algemeen beschikt zijn als ernst en spoed waarmee ze onder het overgangsrecht
vallen.
Artikel 3.131 (methode: water bestemd voor menselijke consumptie)
Voor het beoordelen van de risico’s voor de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie
zal naar verwachting de Risicotoolbox Grondwater (RTB) die het RIVM ontwikkeld benut kunnen
worden. Met de methode water bestemd voor menselijke consumptie wordt als eerste stap bepaald
of een grondwaterverontreiniging zou kunnen leiden tot overschrijding van de voorkeurswaarde ter
plaatse van de onttrekking. De voorkeurswaarde zit op het niveau van de drinkwaternorm. Bij een
risico op overschrijding van de voorkeurswaarde hoeft er niet direct sprake te zijn van achteruitgang
van de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie: dit is afhankelijk van de huidige
kwaliteit van het water dat onttrokken wordt voor menselijke consumptie. Wel geeft een potentiële
overschrijding van de voorkeurswaarde aan dat er ruimte is voor verbetering van de kwaliteit van
water bestemd voor menselijke consumptie.
Zodoende geeft de provincie zowel invulling aan de in artikel 4.21 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving verplichte inspanningsverplichting om de kwaliteit te verbeteren en
resultaatsverplichting om te voorkomen dat de kwaliteit van water bestemd voor menselijke
consumptie achteruitgaat.
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/lozingen-direct/natuurlijke-lozinggrondwaterverontreinigingen/
5
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De waterbeheerder dient door de initiatiefnemer van de risicobeoordeling geconsulteerd te worden
indien de grondwaterverontreiniging mogelijk de voorkeurswaarde overschrijdt. Wanneer het een
grondwateronttrekking betreft ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening is de provincie,
als bevoegd gezag voor de onttrekking, de te consulteren waterbeheerder. Voor de overige
grondwateronttrekkingen waar water bestemd voor menselijke consumptie onttrokken wordt, is het
waterschap of Rijkswaterstaat de waterbeheerder, hoewel dit laatste zelden voor komt in
grondwaterlichamen.
Aan de hand van inzicht in de huidige kwaliteit en op basis van criteria zoals opgenomen in het protocol
“monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW” zal de waterbeheerder bepalen of de
grondwaterverontreiniging leidt een bedreiging van de KRW-doelstelling: “voorkomen van
achteruitgang in de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie”, zoals bedoeld in artikel
4.21, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Artikel 3.132 (methode: grondwaterafhankelijke natuur)
Het bepalen van de ecologische effecten van een bodem- of grondwaterverontreiniging op de
natuurdoelen is eigenlijk alleen goed mogelijk door middel van veldonderzoek. Voor een
bodemverontreiniging bestaan er msPAF-waarden die rekening houden met combinatietoxiteit. Voor
het effect van een grondwaterverontreiniging op de natuur zijn er geen goede waarden die een duiding
geven van mogelijke ecologische effecten.
Voor het beoordelen van de risico’s van een grondwaterverontreiniging op het behalen van de doelen
voor de grondwaterafhankelijke natuurgebieden is daarom vooralsnog veldwerk nodig. Op basis van
bio-assays waarbij gebruik gemaakt wordt van de in het veld aanwezige condities, kan een inschatting
gemaakt worden van de risico’s. Een dergelijk veldonderzoek is een ingrijpende maatregel en dient
weloverwogen plaats te vinden om de initiatiefnemer niet onnodig te belasten.
Vaak zijn overige beperkingen die te maken hebben met de inrichting en omvang van de habitat
leidend in het behalen van de natuurdoelen. Daarom wordt in de methode grondwaterafhankelijke
natuur vroegtijdig de natuurbeheerder geraadpleegd. De natuurbeheerder wordt betrokken bij het
bepalen of onderzoek zinvol is en bij het duiden van de eventuele effecten die uit het onderzoek
blijken. Het is raadzaam om hier ook de terreinbeheerder bij te betrekken, tenzij de terreinbeheerder
een belang heeft bij de uitkomsten van de beoordeling.
De natuurbeheerder kan de volgende aspecten meenemen in haar beslissing:
•
•
•

Worden de natuurdoelen gehaald?
Wat is oorzaak van niet halen natuurdoelen, zijn overige oorzaken belangrijker?
Kan een sanering een doelmatige of doeltreffende maatregel zijn of leidt een sanering enkel
tot ongewenste verstoring van de flora en fauna?

Artikel 3.133 en 3.134 resultaten risicobeoordeling
De grondwaterrichtlijn geeft in artikel 6, derde lid en onder b, de mogelijkheid om af te zien van
maatregelen indien aangetoond kan worden dat de omvang of de concentratie van de verontreiniging
dusdanig klein is dat gevaar voor het ontvangende grondwater uit te sluiten is. In lijn met deze
uitzonderingsmogelijkheid dient de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit te kunnen bepalen of
(onmiddellijk) gevaar voor nu of in de toekomst uit te sluiten is. Zodoende levert de risicobeoordeling
een argumentatie op die de provincie kan gebruiken om in het regionaal waterprogramma een beroep
te doen op de uitzonderingsbepaling opgenomen in artikel 6, derde lid en onder b, van de
grondwaterrichtlijn.
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Uit de risicobeoordeling kan echter ook voortvloeien dat er verontreinigingen zijn van waaruit gevaar
niet uit te sluiten is. Dat wil nog niet zeggen dat er direct maatregelen genomen hoeven te worden.
Afhankelijk van de risico’s die volgen uit een dergelijke significante grondwaterverontreiniging volgt
of de verontreiniging direct aandacht behoeft of dat er gewacht kan worden op een natuurlijk moment.
De risicobeoordeling resulteert derhalve in drie mogelijke uitkomsten met betrekking tot de
aanwezigheid van risico’s voor het grondwater als gevolg van een verontreiniging van het grondwater.
Het gaat om een:
1. geen significante verontreiniging.
2. significante verontreiniging met bronaanpak op natuurlijk moment.
3. significante verontreiniging die direct aandacht behoeft.
De onderbouwing van de gekozen methode(n) als ook de uitkomsten van de risicobeoordeling en
resultaten van het voorafgaand bodemonderzoek worden verstrekt aan de provincie. Zodoende kan
de provincie de gegevens met betrekking tot de grondwaterverontreiniging ontsluiten in een
bodeminformatiesysteem en heeft de provincie zicht op het naleven van de regels met betrekking tot
de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit.
Tot slot kan de provincie op basis van de uitkomsten van de risicobeoordeling eventueel het
instrument toevalsvondst verontreiniging van het grondwater inzetten indien de initiatiefnemer geen
sanerende maatregelen treft, maar er wel onaanvaardbare verspreidingsrisico’s aanwezig zijn. Een
dergelijke situatie kan zich voordoen als de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit wordt uitgevoerd in
verband met het bouwen op een grondwatergevoelige locatie, maar de initiatiefnemer afziet van de
bouwactiviteit.
§ 3.4.3 Grondwatersanering (artikel 3.135 t/m artikel 3.141e)
Artikel 3.135 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van een grondwatersanering, als bedoeld in bijlage
I, deel A van het Besluit activiteiten leefomgeving. Een grondwatersanering omvat het beheren,
beperken of ongedaan maken van verontreiniging van het grondwater.
De uitvoering van een grondwatersanering vereist een omgevingsvergunning van gedeputeerde staten
wanneer uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, zoals bedoeld in artikel 3.128, naar voren komt
dat sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft of als de
grondwatersanering wordt uitgevoerd in een grondwaterbeschermingsgebied. In geval het een
vrijwillige grondwatersanering betreft die niet volgt uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit èn
niet plaatsvindt in een grondwaterbeschermingsgebied, volstaan de in deze omgevingsverordening
opgenomen algemene regels inclusief meldingsplicht, met gedeputeerde staten als bevoegd gezag.
Artikel 3.136 t/m 3.140 omgevingsvergunning grondwatersanering
Een grondwatersanering bij een grondwaterverontreiniging waar sprake is van een significante
grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft of als de sanering plaatsvindt in een
grondwaterbeschermingsgebied, is gezien het significante verspreidingsrisico of bedreiging van een
kwetsbaar gebied dermate complex dat het noodzakelijk is dat voor deze sanering een
omgevingsvergunning wordt verkregen. De provincie is bevoegd gezag. Gezien haar taken heeft de
provincie een groot belang bij een zorgvuldige uitvoering. Bovendien heeft de provincie de kennis in
huis heeft om een dergelijke complexe sanering van grondwater te beoordelen en begeleiden. Bij de
beoordeling van de aangevraagde omgevingsvergunning wordt gekeken naar de situatie en bepaald
op welke wijze in ieder geval het gevaar weggenomen kan worden. Daarnaast spelen aspecten als
kosteneffectiviteit en doelmatigheid mee in de afweging welke saneringsaanpak daadwerkelijk geëist
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wordt. Deze afweging van wat redelijkerwijs te verlangen is speelt bijvoorbeeld als de bron van
verontreiniging reeds verwijderd is of niet gelegen is op het perceel waar de activiteit plaatsvindt. In
de omgevingsvergunning zal derhalve bepaald worden of de sanering zich richt tot het beheersen,
beperken of ongedaan maken van de verontreiniging. Deze werkwijze is vergelijkbaar met hoe onder
de Wet bodembescherming het risico beoordeeld werd alsook de manier waarop vastgesteld werd
welke maatregel redelijkerwijs te verlangen is van een initiatiefnemer.
Gezien de taak die de provincie heeft om de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden
te
beschermen,
heeft
de
provincie
ook
een
grondwatersanering
in
een
grondwaterbeschermingsgebied vergunningplichtig gemaakt. Dit analoog naar de aanwijzing van de in
afdeling 3.3 aangewezen milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden.
Aangaande het beëindigen van de activiteit zijn er regels over de gegevens en bescheiden die de
initiatiefnemer moet aanleveren. Dit geeft gedeputeerde staten inzicht in of de sanering conform de
aangeleverde gegevens en bescheiden bij de melding dan wel de vergunningsaanvraag is uitgevoerd
en welk eindresultaat is behaald.
Grondwatersanering in relatie tot de gedoogplichten waterbeheer
Op grond van artikel 10.3, vijfde lid van de Omgevingswet gedoogt een rechthebbende maatregelen
die zijn opgenomen in onder andere het regionaal waterprogramma en die zich strekken tot het
beschermen van de kwaliteit van grondwaterlichamen. Het uitvoeren van een grondwatersanering is
een maatregel die opgenomen is in het beleidskader grondwaterkwaliteit bij het regionaal
waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027.
Op grond van deze gedoogplicht dient een eigenaar van een aangrenzend of naburig gelegen perceel
maatregelen, zoals het nemen van grondwatermonsters of plaatsen van peilbuizen, te gedogen als dit
nodig is voor het uitvoeren van de grondwatersanering.
Artikel 3.141a (terugsaneerwaarde vergunningplichtige grondwatersanering)
Zoals eerder benoemd is een grondwatersanering zeer complex en is de saneringsmethode specifiek
toegerust op de lokale situatie en het gebruik dat afhang van het grondwater. Het is daarbij niet
doelmatig om een concrete terugsaneerwaarde op te nemen. Indien de verontreiniging de
drinkwatervoorziening bedreigt is een strengere terugsaneerwaarde wenselijk dan als er geen gevoelig
gebruik is dat afhangt van het grondwater waarin de verontreiniging zich bevindt. Afhankelijk van het
gebruik van het grondwater verschilt dus de terugsaneerwaarde waaronder er geen risico’s meer voor
het grondwater zijn. Ook speelt de haalbaarheid van een concrete terugsaneerwaarde een rol, omdat
dit sterk afhankelijk is van welke saneringsmethode toegepast gaat worden. Bij het bepalen van de
saneringsmethode spelen ook zaken als kosteneffectiviteit en doelmatigheid een rol. De provincie kiest
er daarom voor om een doelvoorschrift te stellen die gericht is op het wegnemen van het gevaar voor
het grondwater. De provincie verlangt bij de aanvraag om de omgevingsvergunning gegevens waaruit
blijkt dat de saneringsaanpak in ieder geval leidt tot een grondwaterkwaliteit waarbij er niet langer
sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft. Indien het
proportioneel is om dat te verlangen, wordt er gestreefd naar een concentratie en omvang van de
verontreiniging waarbij er niet langer een significante verontreiniging is.
Artikel 3.141b (kwaliteitsborging grondwatersanering)
Dit artikel regelt dat de activiteit wordt uitgevoerd door een onderneming die daartoe op grond van
het Besluit bodemkwaliteit is erkend. Alleen ondernemingen die een erkenning bodemkwaliteit
hebben op grond van BRL SIKB 7000 voor het verrichten van grondwatersanering zijn bevoegd de
activiteit grondwatersanering te verrichten. Een ‘erkenning bodemkwaliteit’ is in bijlage I bij het Besluit
activiteiten leefomgeving omschreven als een erkenning afgegeven op grond van het Besluit
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bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking
afgegeven op grond van artikel 9, eerste lid, waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming voor een
werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit geldende voorwaarden. In
hoofdstuk 2 “Kwaliteit van de uitvoering” van de Regeling van het Besluit bodemkwaliteit staan de
werkzaamheden aangegeven waarvoor de bedoelde erkenning is vereist.
Artikel 3.141c (milieukundige begeleiding grondwatersanering)
Dit artikel regelt dat alleen ondernemingen die een erkenning bodemkwaliteit hebben op grond van
BRL SIKB 6000 voor het uitvoeren van milieukundige begeleiding de activiteit grondwatersanering
mogen begeleiden. Een ‘erkenning bodemkwaliteit’ is in bijlage I bij het Besluit activiteiten
leefomgeving omschreven als een erkenning afgegeven op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Het
Besluit bodemkwaliteit omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond
van artikel 9, eerst lid, waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid
voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit geldende voorwaarden.
Binnen de BRL SIKB 6000 wordt onderscheid gemaakt tussen milieukundige processturing en
milieukundige verificatie. Met de processturing wordt bedoeld het geven van milieukundige sturing
van de grondwatersanering in het veld. Hieronder vallen onder meer het aangeven van de
verontreinigingsgrenzen, het aangeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen,
het maken van een beschrijving van de uitvoering van de sanering en wanneer nodig het nemen van
monsters voor voortgangscontrole. Onder verificatie wordt verstaan het beschrijven van het
eindresultaat van de sanering en controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de
gestelde saneringsdoelstelling behorende bij de gekozen saneringsaanpak. Volgens het protocol BRL
SIKB 6000 is een continue aanwezigheid van de milieukundige doorgaans niet noodzakelijk. De
milieukundige dient aanwezig te zijn bij kritische werkzaamheden, dus op die werkzaamheden die van
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de leefomgeving. Dit is belangrijk omdat een
grondwatersanering in het algemeen ondergeschikt zal zijn aan het doel waarvoor het wordt
uitgevoerd, zoals het bouwen van woningen, de aanleg van een industrieterrein of de herstructurering
van binnensteden. In de BRL SIKB 6000 staat gedefinieerd welke werkzaamheden als kritische en nietkritische werkzaamheden beschouwd moeten worden. Tijdens de milieukundige begeleiding houdt de
milieukundige begeleider een logboek bij. Na afloop van de activiteit rapporteert de milieukundige
begeleider in het evaluatieverslag milieukundige processturing en milieukundige verificatie volgens de
BRL SIKB 6000.
Artikel 3.141d (beëindigen activiteit)
Dit artikel bevat een informatieverplichting bij beëindiging van de grondwatersanering.
Binnen vier weken na beëindiging van het saneren van het grondwater moet het bevoegd gezag
worden geïnformeerd. De initiatiefnemer verstrekt in ieder geval gegevens en bescheiden over het
resultaat van de milieukundige processturing en het resultaat van de milieukundige verificatie. Deze
gegevens worden verstrekt in de vorm van een evaluatieverslag zoals bedoeld in de BRL SIKB 6000.
Onderdeel van de milieukundige processturing is een omschrijving van de bijzondere omstandigheden
die zich tijdens de sanering hebben voorgedaan. De resultaten van de milieukundige verificatie gaan
vooral over het controleren van het eindresultaat van de sanering. In geval van verwijdering van de
verontreiniging gaat het om de resultaten van de controlebemonstering, inclusief analysecertificaten
en aanduiding van de plaatsen van bemonstering op een kaart.
Bij het beëindigen van de activiteit worden ook gegevens en bescheiden verstrekt over eventuele
gebruiksbeperkingen en nazorgmaatregelen, bijvoorbeeld in verband met een restverontreiniging, die
wenselijk zijn ter bescherming van het grondwater en het gebruik dat afhangt van het grondwater.
17

ontwerp wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022, toelichting, versie 15-02-2022
Gebruiksbeperkingen worden door de provincie als bevoegd gezag publiekrechtelijk geregistreerd in
een beperkingenbesluit, zodat deze ook voor toekomstige eigenaren en gebruikers van de locatie
bekend zijn. Op grond van artikel 3.141g is de eigenaar, erfpachter of een gebruiker van de locatie
verantwoordelijk voor het naleven van de nazorgmaatregelen, tenzij een ander daartoe in het
evaluatieverslag is aangewezen.
De ontvangen informatie geeft de provincie tot slot inzicht in of de sanering conform de regels is
uitgevoerd, welk eindresultaat is behaald en of de grond op een juiste manier is afgevoerd. Daarnaast
wordt deze informatie geregistreerd in het bodeminformatiesysteem, zodat deze opvraagbaar is als in
de toekomst op de dezelfde locatie nieuwe activiteiten plaatsvinden waarbij de kwaliteit van het
grondwater van belang is.
§ 3.4.4 Nazorg na saneren van grondwater (artikel 3.141f t/m artikel 3.141g)
In deze artikelen is bepaald dat eigenaar, rechthebbende of gebruiker van een locatie de
nazorgmaatregelen in stand dient te houden. Het gaat hierbij om de in het evaluatieverslag
opgenomen nazorgmaatregelen die onderdeel zijn van de in artikel 3.141d opgenomen gegevens en
bescheiden die aangeleverd moeten worden bij beëindiging van de grondwatersanering. Een
nazorgmaatregel kan bijvoorbeeld bestaan uit het in stand houden van een peilbuis in verband met
het monitoren van een restverontreiniging.
Indien de nazorgmaatregelen zich uitstrekken tot buiten het perceel, kan gebruik gemaakt worden van
de in artikel 10.13b van de Omgevingswet opgenomen gedoogplicht voor nazorg van de bodem. Het
water dat zich in de verzadigde zone bevindt (= grondwater) is immers ook onderdeel van de bodem.
§ 3.4.5 Toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater (artikel 3.141h t/m artikel 3.141j)
De regels in deze paragraaf zijn gebaseerd op artikel 19.0 Omgevingswet en vormgegeven naar
analogie van de regels “Toevalsvondst verontreiniging van de bodem” in afdeling 19.2a van de
Omgevingswet.
De “Toevalsvondst van verontreiniging van de bodem” richt zich tot onaanvaardbare risico’s voor de
gezondheid vanwege directe of indirecte blootstelling aan verontreiniging in de bodem. De
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid kunnen zich voordoen bij verontreinigingen in het
onverzadigde als verzadigde deel van de bodem (lees: grondwater).
De “Toevalsvondst verontreiniging van het grondwater” richt zich niet tot onaanvaardbare risico’s voor
de gezondheid, maar tot onaanvaardbare risico’s voor de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen.
Artikel 3.141h (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op situaties waarbij er sprake is van (een vermoeden) van een
toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater en er acute (tijdelijke)
beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn om de onaanvaardbare risico’s voor het grondwater te
voorkomen of te beperken. Deze tijdelijke beschermingsmaatregelen zijn niet bedoeld om de
verontreiniging ongedaan te maken.
Bij het beoordelen of er sprake is van een onaanvaardbaar risico worden de criteria betrokken die
opgenomen zijn in paragraaf 3.4.2 Risicobeoordeling grondwaterkwaliteit.
Een onaanvaardbaar risico voor het grondwater kan aanwezig zijn in verband met de aanwezigheid of
verdere verspreiding van een reeds in het grondwater aanwezige verontreiniging. Een onaanvaardbaar
risico voor het grondwater kan ook aanwezig zijn in verband met een mobiele verontreiniging in het
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vaste deel van de bodem die zich geheel of gedeeltelijk in de onverzadigde zone van de bodem bevindt
en die leidt tot een inbreng naar het grondwater.
Nadrukkelijk is bepaald dat een toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater zich niet richt
tot onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid, zoals bedoeld in een toevalsvondst van
verontreiniging van de bodem.
Het een sluit het ander niet uit: er kan sprake zijn van zowel een toevalsvondst van verontreiniging van
de bodem als van het grondwater. Een verontreiniging in het grondwater kan immers een risico
vormen voor het grondwater als ook voor de gezondheid indien er directe of indirecte blootstelling
plaatsvindt. De gemeente kan tijdelijke beschermingsmaatregelen verlangen om de onaanvaardbare
risico’s voor de gezondheid te beheersen. De tijdelijke beschermingsmaatregelen die de provincie kan
verlangen zijn enkel gericht op het beheersen van het risico voor het grondwater. Het is evident dat
de gemeente en provincie de maatregelen met elkaar zullen moeten afstemmen indien dit aan de orde
is.
Artikel 3.141i (treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen)
De provincie dient bij een vermoeden dat er sprake is van een toevalsvondst dit kenbaar te maken bij
de eigenaar en aan te geven welke tijdelijke beschermingsmaatregelen van de eigenaar verlangd
worden.
Deze beschermingsmaatregelen kunnen zich richten tot het eigen terrein van de eigenaar, maar ook
op locaties waar de zichtbare gevolgen van de grondwaterverontreiniging zich voordoen omdat de
verontreinigingspluim zich daartoe uitstrekt. Indien de verontreinigingspluim zich ook onder een
benedenstrooms gelegen perceel of percelen bevindt, kan het nodig zijn om peilbuizen buiten het
eigen terrein te slaan. Dit kan nodig zijn in het kader van bodemonderzoek dat de risico’s in kaart
brengt of als tijdelijke beschermingsmaatregel om het onaanvaardbare risico te beheersen. De in
artikel 10.3, vijfde lid van de Omgevingswet opgenomen gedoogplicht voor waterbeheer kan hiervoor
benut worden.
Bij het vaststellen van de tijdelijke beschermingsmaatregelen wordt rekening te houden met wat
redelijkerwijs te verlangen is. De tijdelijke beschermingsmaatregelen zijn gericht op het voorkomen en
beperken van het risico en niet zozeer op het wegnemen van het risico door de verontreiniging van
het grondwater ongedaan te maken.
Indien de eigenaar verzaakt de maatregelen te treffen, kan de provincie deze maatregelen treffen.
Hiervoor dient zij wel allereerst een beschikking aan de eigenaar of erfpachter te verzenden waarin de
beslissing staat om tijdelijke beschermingsmaatregelen te treffen.
Een toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater zal vaak ontdekt worden bij een
ontwikkeling op een locatie, zoals als bij het bouwen op een grondwatergevoelige locatie als bedoeld
in paragraaf 7.3.5.1. Indien uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit blijkt dat er sprake is van een
significante verontreiniging die direct aandacht behoeft, dient de initiatiefnemer van de bouwactiviteit
op grond van het omgevingsplan een grondwatersanering uit te voeren. De initiatiefnemer kan afzien
van de bouwactiviteit waardoor er geen saneringsplicht is. De provincie kan door het instrument
toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater in te zetten, van eventueel bovenstroomse
percelen, onderzoek verlangen om te onderzoeken waar de bron van verontreiniging zich bevindt als
dat nog niet duidelijk is. Ook kan de provincie de eigenaar van het perceel of van een bovenstrooms
gelegen perceel, indien daar de bron van verontreiniging zich (nog) bevindt, in het kader van de
toevalsvondst verontreiniging van het grondwater, verplichten om voor zowel het eigen als de
benedenstroomse percelen tijdelijke beschermingsmaatregelen te treffen.
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Artikel 3.141j (kostenverhaal getroffen maatregelen)
De provincie kan de kosten verhalen op de eigenaar indien zij de maatregelen treft die de eigenaar had
moeten nemen. Dit kan alleen indien de provincie door middel van een beschikking de maatregelen
kenbaar gemaakt heeft bij de eigenaar of erfpachter.
Afdeling 3.8 Activiteiten rond provinciale wegen
§ 3.8.1 Algemeen
Artikel 3.170 (activiteiten)
In dit artikel is bepaald dat deze afdeling gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
provinciale wegen.
Artikel 3.171 (oogmerken)
De regels voor het gebruik van de provinciale wegen strekken ter beschermen van de wegen, met
inbegrip van de planten in de daarbij behorende bermen, tegen fysieke inbreuken en het verzekeren
van een veilig en doelmatig gebruik van de infrastructuur, overeenkomstig de verkeersfunctie van die
infrastructuur. Deze te dienen doelen vormen het belangenkader voor de besluitvorming, als
verbijzondering van het algemene belangenkader van artikel 1.4 van deze omgevingsverordening.
Artikel 3.172 (normadressaat)
In dit artikel wordt bepaald tot wie de regels van deze afdeling zijn gericht. Diegene is verantwoordelijk
voor het naleven van de regels over de activiteit.
Artikel 3.173(specifieke zorgplicht)
De zorgplicht operationaliseert de overeenkomstig artikel 3.171 te dienen belangen (bescherming van
de provinciale weg en verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik) naar een algemene
gedragsnorm voor de gebruikers van de weg. Een dergelijke zorgplicht geldt als algemeen kader voor
de regeling van het gebruik en dient als vangnet voor de handhaving. Deze zorgplicht vormt, tezamen
met artikel 3.171, tevens het kader voor het gebruik van de bevoegdheid van gedeputeerde staten om
maatwerkvoorschriften vast te stellen.
Artikel 3.174 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)
Om een aanvraag om een omgevingsvergunning in behandeling te kunnen nemen zijn aanvullend
specifieke gegevens en bescheiden nodig. Denk hierbij onder meer aan de start- en einddatum van de
activiteit, aanduiding van de betreffende provinciale weg en soort activiteit.
Artikel 3.174a (specifieke gegevens en bescheiden bij een melding)
Omdat bij een melding sprake is van eenrichtingsverkeer van informatie en informatie over
werkzaamheden rond provinciale wegen wel noodzakelijk is met het oog op het wegbeheer, wordt
een aantal extra gegevens en bescheiden verlangd. Op de kaart met een situatie of constructietekening
die moet worden verstrekt op grond van onderdeel f, wordt naast een aanduiding van het werk ook
een aanduiding van het werkgebied gegeven. De omvang van het werkgebied is nodig om te
achterhalen of op dat terrein veilig gewerkt kan worden.
Artikel 3.175 (informeren over een ongewoon voorval)
Bij een ongewoon voorval kan het gaan om een situatie waarbij de fysieke leefomgeving significant
wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed. Dit artikel bepaalt dat gedeputeerde staten onverwijld
worden geïnformeerd.
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Artikel 3.176 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)
Na het voordoen van een ongewoon voorval worden gedeputeerde staten geïnformeerd. Onmiddellijk
nadat de gegevens en bescheiden – zoals informatie over de oorzaken en omstandigheden – bekend
zijn, worden ze verstrekt.
§ 3.8.2 Inhoudelijke regels
Artikel 3.177 (toepassingsbereik)
Tot beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg behoren bijvoorbeeld het op, naast,
onder of over de weg aanbrengen van objecten, zoals viaducten, tunnels, bruggen, gebouwen, kabels
en leidingen en kleinere objecten, zoals bermmonumenten, reclame-uitingen en andere borden. Het
gaat daarbij niet alleen om het aanbrengen van die objecten, maar ook het aanpassen, verwijderen of
beheren daarvan. Deze beperkingengebiedactiviteiten kunnen ook door andere partijen dan
gedeputeerde staten worden uitgevoerd of geïnitieerd. Bijvoorbeeld rijkswegen of gemeentelijke
wegen die provinciale wegen kruisen. Het kan voorkomen dat het Rijk of een gemeente een object in
beperkingengebieden met betrekking tot provinciale wegen wil aanbrengen.
Activiteiten die door of namens gedeputeerde staten worden uitgevoerd, vallen buiten het bereik van
de vergunningsplichten uit hoofdstuk 3. Het betreft activiteiten die worden verricht ten behoeve van
onderhoud of in het kader van de uitvoering van werken. Onderhoud is het onderhoud dat nodig is om
de weg met alle bijkomende werken te kunnen laten functioneren overeenkomstig de functionele
vereisten. Dat zijn dus handelingen die naar zijn aard al zijn gericht op de doelstellingen van artikel
3.171.
Artikel 3.178 (aanwijzing vergunningplichtig gevallen)
Artikel 3.178 vormt het hart van de regulering van het gebruik van provinciale wegen. Dit artikel gaat
daarbij over de verandering van de wegen zelf of het maken of behouden van werken op die wegen.
Dit is een heel brede categorie activiteiten, zoals uitwegen, kabels en leidingen, kunstwerken,
technische installaties voor nutsbedrijven, laadpalen, en andere werken.
Artikel 3.179 (melding)
In dit artikel worden de specifieke activiteiten genoemd die onder voorwaarde van een melding mogen
worden uitgevoerd. De meldplicht is een uitzondering op de vergunningplicht van artikel 3.178. Dit
komt erop neer dat een activiteit (die is aangewezen in artikel 3.177) altijd óf vergunningplichtig óf
meldingsplichtig is. De meldingsplichtige activiteiten zijn activiteiten die relatief eenvoudig zijn uit te
voeren. Deze activiteiten zullen bijvoorbeeld niet zo ingrijpend zijn dat voor de uitvoering een weg
moet worden afgesloten. Voor ingrijpendere activiteiten is een vergunning vereist. Van een meldplicht
is daarom slechts sprake als het gaat om een activiteit die in het eerste lid wordt genoemd en als er
daarbij geen sprake is van een van de gevallen uit het tweede lid. Om onder de meldingsplicht te vallen
moet er bijvoorbeeld sprake zijn van goed zicht op de weg door degene die de activiteit uitvoert. Bij
onoverzichtelijke situaties wil de provincie altijd beoordelen of en hoe de werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden. Alle gevallen die zijn aangewezen in artikel 3.177 en niet aan dit artikel voldoen zijn
vergunningplichtig op basis van artikel 3.178.
Artikel 3.180 (informatieplicht)
Ongeacht of voor het uitvoeren van een activiteit een vergunning is vereist of dat deze is toegestaan
onder voorwaarde van een melding, is degene die de activiteit verricht, verplicht tijdig informatie aan
te leveren bij het verkeersloket. Voor gebruikelijke gevallen is de provincie van oordeel dat 15
werkdagen voor het begin van de uitvoering van de activiteit tijdig is.
In het geval van niet-planbare activiteiten zal het niet altijd mogelijk zijn 15 werkdagen voor het begin
van de activiteiten informatie aan te leveren. In deze gevallen geldt geen vrijstelling van de
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informatieplicht, maar is de inlevertermijn vervangen door een inspanningsplicht om de informatie zo
spoedig mogelijk aan te leveren. De niet-planbare werkzaamheden zijn hier vooral niet-voorzienbare
werkzaamheden voor de netwerkbeheerder (zoals een storing waardoor een hele woonwijk zonder
internet komt te zitten). Onvoorzienbare werkzaamheden voor de wegbeheerder zullen sneller vallen
onder de categorie ‘ongewoon voorval’ en hiervoor geldt de informatieplicht op grond van artikel
3.175.
Artikel 3.180a (voorbereiding)
Wat een passende wijze van uitvoering is, wordt door het verkeersloket bepaald op grond van het
beleid en de CROW-richtlijnen. De invulling van wat in een bepaalde situatie passend is volgens het
loket is dan een advies aan de melder.
Artikel 3.180b (uitvoering)
Verdichting in lagen van 30 centimeter is de standaard voor herstel van wegen of dijken bij gemeenten
en waterschappen in de provincie.
Artikel 3.180c (oplevering en nazorg)
Met het oog op het vrijhouden van de weg en de daarbij behorende bermen moeten werkzaamheden
snel worden voltooid. Werkzaamheden die niet binnen een aaneengesloten periode van een week
kunnen worden afgerond, zullen niet meldingsplichtig zijn. Omdat het voor meldingsplichtige
werkzaamheden goed mogelijk is deze binnen een week af te ronden, is deze regel gesteld.
De werkzaamheden moeten zorgvuldig en duurzaam worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat na
afloop van de werkzaamheden bermen of taluds in een slechte staat worden achtergelaten, is de regel
opgenomen dat degene die de activiteit uitvoert ten minste zes maanden verantwoordelijk blijft voor
het herstel. Omdat schade aan teruggeplaatste beplanting en verzakkingen in bestrating minder snel
zichtbaar is, is voor deze gevallen een herstelplicht opgenomen voor de eerste twaalf maanden na
afronding van de werkzaamheden.
Voor vergunningplichtige werkzaamheden kan de herstelplicht ook in de vergunning zelf worden
geregeld. Afhankelijk van hoe ingrijpend deze werkzaamheden zijn, kunnen dan ook langere termijnen
worden afgesproken.
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Afdeling 3.9 Activiteiten die de natuur betreffen
Deze afdeling gaat over flora- en fauna-activiteiten en activiteiten die houtopstanden betreffen. ZuidHolland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland: op korte afstand van elkaar bevinden zich grote
steden, verkeersaders, de Rotterdamse haven, luchthaven Rotterdam The Hague Airport en ook
Schiphol ligt dichtbij. Daarnaast heeft Zuid-Holland een toenemend oppervlak aan natuurgebieden.
Zowel economie - welvaart en werkgelegenheid - als natuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Maar
mens en natuur kunnen soms ook op gespannen voet staan met elkaar. Zo leveren te grote aantallen
konijnen gevaar op voor taluds en dijken en de aanwezigheid van vogels bij start- en landingsbanen
levert gevaar op voor het vliegverkeer. Te grote populaties kunnen ook weer andere dieren of planten
verdringen. Daarnaast zorgen bijvoorbeeld de groeiende ganzenpopulaties jaarlijks voor
honderdduizenden euro’s aan schade-uitkeringen doordat zij landbouwgewassen opeten. Met de
decentralisatie van het natuurbeleid heeft de provincie de zorg voor de natuur overgenomen van het
Rijk. Daarbij hoort de taak om in deze drukke provincie belangen in evenwicht te brengen en te
houden.
§ 3.9.2 Activiteiten die houtopstanden betreffen
Artikel 3.192 (activiteiten)
Deze omgevingsverordening stelt ook regels met betrekking tot het vellen van houtopstanden, het
melden van vellingen en het herbeplanten van de gronden. Dit zijn maatwerkregels ten opzichte van
paragraaf 11.3.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Om de administratieve lasten te beperken,
wordt voor een aantal activiteiten een uitzondering ten opzichte van het Besluit activiteiten
leefomgeving gemaakt op de meldplicht (artikel 3.195) en de herplantplicht (artikel 3.198). In de
verjongingsgaten als bedoeld in artikel 3.195 sub a geldt uiteraard wel de verplichting om zorg te
dragen voor het vernieuwen van de houtopstand, zoals omschreven in artikel 3.197. Bij alle vellingen
is altijd de wetgeving met betrekking tot gebiedsbescherming en soortbescherming van het Besluit
activiteiten leefomgeving van kracht.
§ 3.9.2.2 Inhoudelijke regels
Artikel 3.195 (maatwerkregel: uitzondering op meldplicht vellen houtopstanden)
Om de administratieve lasten te beperken, is voor een aantal activiteiten de meldplicht niet van
toepassing. In de verjongingsgaten, als bedoeld in sub a van dit artikel, geldt uiteraard wel de
verplichting om zorg te dragen voor het vernieuwen van de houtopstand. Onder natuurmaatregelen
wordt verstaan de werkzaamheden, zoals natuurherstel, waardoor een type vegetatie kan ontstaan
dat voldoet aan de Natura 2000-doelstellingen ter plaatse en/of de natuurdoeltypen binnen het
Natuurnetwerk Nederland. Er moet dus een redelijk en vastliggend doel zijn om tot het vellen van een
houtopstand in het kader van natuurmaatregelen over te gaan.
Artikel 3.196 (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 wordt gedaan, regelt dit artikel dat de nadere gegevens en bescheiden in
bijlage IV, onder D2, verstrekt moeten worden. Dit artikel regelt dat, omdat artikel 11.127 van het
Besluit activiteiten leefomgeving alleen van toepassing is, als de minister het bevoegd gezag is. De
provincie moet zelf in de omgevingsverordening bepalen welke gegevens en bescheiden voorafgaand
aan het vellen en herbeplanten moeten worden verstrekt. De door de provincie gestelde regels zijn
maatwerkregels. Artikel 11.117 van het Besluit activiteiten leefomgeving biedt daar ruimte voor.
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Artikel 3.196a (maatwerkregel: gegevens en bescheiden: start van de werkzaamheden
houtopstanden)
Een dag voor de start van de activiteit moet het begin van de activiteit worden doorgegeven aan
gedeputeerde staten als die het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert deze
taken uit namens gedeputeerde staten.
Artikel 3.197 (maatwerkregel: plicht tot herbeplanting)
De verordening stelt ook regels met betrekking tot het herbeplanten van de grond.
Artikel 3.198 (maatwerkregel: uitzondering op plicht tot herbeplanting)
Onder natuurmaatregelen (sub a) wordt verstaan de werkzaamheden, zoals natuurherstel, waardoor
een type vegetatie kan ontstaan dat voldoet aan de Natura 2000-doelstellingen ter plaatse en/of de
natuurdoeltypen binnen het natuurnetwerk Nederland. Er moet dus een redelijk en vastliggend doel
zijn om tot het vellen van een houtopstand in het kader van natuurmaatregelen over te gaan.
Artikel 3.199 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: herbeplanting)
Gedeputeerde staten kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van de verplichting tot
herbeplanting van dezelfde grond als bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, ten behoeve van herbeplanting op andere grond, indien er aan een aantal voorwaarden
is voldaan.
Eerste lid
Met geen wettelijke of provinciale doelstelling die aan herbeplanting in de weg staat (lid 1, sub c), kan
gedacht worden aan gebieden met een doelstelling voor weidevogels (zoals vastgelegd in de
omgevingsverordening en het provinciale natuurbeheerplan).
Vierde lid
Wanneer de te vellen houtopstand deel uitmaakt van een A-locatie, bosreservaat of groen erfgoed,
wordt een maatwerkvoorschrift voor herbeplanting op een andere locatie slechts onder strikte
voorwaarden verleend. Er mogen dan geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn en de velling
moet nodig zijn om dwingende redenen van groot openbaar belang. Met deze formulering is
aangesloten bij de zogenaamde ADC-toets die volgt uit artikel 8.74b, tweede lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving. De jurisprudentie over alternatieve oplossingen en dwingende redenen is dan
ook van overeenkomstige toepassing.
Vijfde lid
Houtopstanden die deel uitmaken van een A-locatie, bosreservaat of groen erfgoed verdienen extra
bescherming. Het tenietgaan van deze waardevolle houtopstanden moet zoveel als mogelijk worden
voorkomen. Voor een situatie waarin op een dergelijke locatie bepaalde ontwikkelingen zijn voorzien,
is het daarom van belang om pas tot vellen over te gaan wanneer alle benodigde besluiten voor de
nieuwe ontwikkeling onherroepelijk zijn geworden. Dit om te voorkomen dat zeer waardevolle
houtopstanden tenietgaan terwijl achteraf blijkt dat de geplande ontwikkeling geen doorgang kan
vinden. Gedeputeerde staten kunnen met een maatwerkvoorschrift een tijdelijk kapverbod opleggen.
Een A-locatie

A-locatie bossen worden op grond van hun ecologische kwaliteit beschouwd als de beste voorbeelden
van natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland (zie voor een uitgebreide beschrijving
https://edepot.wur.nl/367822) en zijn (bijna altijd) op de kaart van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed opgenomen.
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Bosreservaten

In een bosreservaat is met de beheerder afgesproken dat er geen houtoogst of bosbeheer plaatsvindt.
Het stelt onderzoekers in de gelegenheid de ontwikkeling van het bos over lange termijn te volgen. Er
zijn in de jaren negentig 5 bosreservaten in Zuid-Holland aangewezen, namelijk: Slikken van Flakkee
(SBB), Beerenplaat (SBB), Oude Kat (SBB), Horsten (Koninklijk huis) en Kijfhoek (Dunea). Hiervan zijn
Beerenplaat en de Horsten ook een A-locatie.
Groen Erfgoed

Alle landschapselementen met autochtone bomen en struiken die al bestaan sinds 1850 vallen onder
het Groen Erfgoed. Het Rijk heeft deze elementen zoveel mogelijk geïnventariseerd en de nog
bestaande elementen zoveel mogelijk op kaart gezet. Het gaat om de volgende kaartlagen van de kaart
van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (https://www.landschapinnederland.nl/kaart-groenerfgoed):
•
•
•
•

Landschappen met oude boskernen, houtwallen en heggen.
Kansrijke gebied Groen Erfgoed
Cultuurhistorische bosjes (kleine landschapselementen in Groene hart en Midden Delfland)
Eendenkooien

Als een initiatiefnemer binnen de locaties op bovengenoemde kaartlagen een houtopstand wil vellen
en dit wil compenseren op een andere locatie dient de initiatiefnemer te onderbouwen dat de te vellen
houtopstand niet bestaat uit autochtone bomen en struiken en dat de houtopstand niet al sinds 1850
aanwezig is en dus geen onderdeel uit maakt van ons Groen erfgoed. De kaartlaag met kansrijke
gebieden is tot stand gekomen door kaartanalyse en geeft een trefkans op de aanwezigheid van groen
erfgoed. Niet alle houtopstanden binnen de locaties van deze kaartlaag behoren dus tot het Groen
erfgoed. De andere kaartlagen zijn aangevuld met veldinventarisaties. Als het voor een initiatiefnemer
onvoldoende duidelijk is of een houtopstand tot het Groen erfgoed behoort, kan contact opgenomen
worden met de afdeling Water & Groen van de provincie voor advies en ondersteuning bij deze
analyse.
Artikel 3.200 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: provinciale maatwerkregels: afwijken in
het belang van evenwichtige besluitvorming)
Gedeputeerde staten kunnen de bepalingen van paragraaf 3.9.2.2 buiten toepassing laten of daarvan
afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een doelgerichte en evenwichtige
besluitvorming, naar hun oordeel tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden.
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HOOFDSTUK 5 OMGEVINGSWAARDEN
Afdeling 5.2. Kans op overstroming regionale wateren
Artikel 5.7 (toepassingsbereik kans op overstroming per gebied)
Eerste lid
[bestaande tekst artikelsgewijze toelichting artikel 5.7]
Tweede lid
In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat de omgevingswaarden gemiddelde kans op
overstroming gelden op peilgebiedsniveau. Een peilgebied is een gebied waarin de waterbeheerder
hetzelfde waterpeil handhaaft. Het waterschapsbestuur bepaalt het gewenste waterpeil in een
gebied en legt dit vast in een peilbesluit als bedoeld in artikel 2.41 van de Omgevingswet. Dit doet
het waterschapsbestuur voor de oppervlaktewateren in de peilbesluitgebieden die in artikel 7.5
indicatief zijn aangewezen.
Met een peilbesluit geeft het waterschapsbestuur uitvoering aan het waterkwantiteitsbeheer van het
watersysteem, waarbij het onder andere rekening houdt met het landgebruik in het gebied en de
daarvoor geldende omgevingswaarden gemiddelde kans op overstroming. Het waterschapsbestuur
stelt het besluit vast nadat alle belangen in het gebied zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen. In het
peilbesluit worden de waterstanden of de bandbreedten opgenomen waarbinnen een gewenste
waterpeil - zoveel als redelijkerwijs mogelijk is - wordt gehandhaafd. Het peilbesluit levert een
inspanningsverplichting op voor de waterbeheerder om het gewenste waterpeil onder de normale
omstandigheden te handhaven.
Het tweede lid is opgenomen, omdat onduidelijk was op welk detailniveau de omgevingswaarden,
bedoeld in artikel 5.8 en 5.9, van toepassing zijn. In de praktijk heeft dit er toe geleid dat de
waterbeheerders hier verschillend mee omgingen. Waar de ene waterbeheerder de omgevingswaarde
toepast op het gehele beheersgebied (ongeacht of daarin een afwijkend peil is vastgesteld), past de
andere waterbeheerder de omgevingswaarde niet toe op het gedeelte van het beheersgebied
waarvoor - in een zogeheten peilafwijkvergunning - een afwijkend peil is toegestaan. Met een
dergelijke vergunning krijgt een belanghebbende de mogelijkheid zijn gebied af te scheiden van het
peilgebied en af te wijken van het voor dat gebied vastgestelde gewenste waterpeil. Met deze bepaling
wordt duidelijk gemaakt dat een omgevingswaarde geldt op peilgebiedsniveau. Aanvullend is in artikel
5.11 een bepaling opgenomen over de toepassing van een omgevingswaarde gemiddelde kans op
overstroming als het waterschapsbestuur binnen een peilgebied een afwijkend peil heeft toegestaan.

Artikel 5.11 (uitzonderingen omgevingswaarden kans op overstroming regionale wateren)
In dit artikel is geregeld in welke gevallen de omgevingswaarden gemiddelde kans op overstroming,
bedoeld in artikel 5.8 en 5.9, niet van toepassing zijn of uitgezonderd kunnen worden . In het eerste
lid is bepaald dat een omgevingswaarde niet geldt voor een gebied binnen een peilgebied waarvoor
een afwijkend peil is vastgesteld. Belanghebbenden kunnen het waterschapsbestuur verzoeken om
een gebied aan een peilgebied te onttrekken wanneer het gewenste peil in een peilbesluit
onvoldoende blijkt om een gebied overeenkomstig de daaraan toegedeelde functie te kunnen
gebruiken. Deze mogelijkheid wordt gereguleerd via de waterschapsverordening, waarin over het
algemeen een verbod is opgenomen om zonder vergunning de waterstand te brengen op een peil dat
afwijkt van het peil dat is vastgesteld in een peilbesluit. Het gaat hierbij vaak om een onderbemaling
dan wel een hoogwatervoorziening. Bij een onderbemaling wordt de waterstand verlaagd om een
gebruiksfunctie van het gebied beter te kunnen faciliteren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan ter
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bevordering van het agrarisch grondgebruik van een gebied. Maar ook voor sportvelden of
begraafplaatsen is vaak een ander peil gewenst. Bij een hoogwatervoorziening gaat het om het
verhogen of op peil houden van een waterstand ter voorkoming van het droogvallen van funderingen
van bestaande bebouwing en de daarmee samenhangende schade. Ook voor natuurgebieden,
bijvoorbeeld weidevogelgebieden, zijn soms hogere waterpeilen gewenst.
Het toestaan van een peilafwijking in een gebied kan er toe leiden dat het niet langer kosteneffectief
dan wel doelmatig is om voor dat gebied de maatregelen te treffen om aan de daarvoor geldende
omgevingswaarde te voldoen. Dit wringt, omdat het waterschapsbestuur, behoudens
uitzonderingsgevallen, niet verantwoordelijk is voor het beheer van het waterpeil in het gebied met
het afwijkend peil binnen een peilgebied. In het eerste lid is daarom bepaald dat de omgevingswaarden
niet gelden voor het gebied met een afwijkend peil. Voor het waterschapsbestuur blijft het zaak binnen
de vergunningverlening de belangen van de aanvrager, derde-belanghebbende in het omliggend
gebied en het belang van het watersysteem in zijn geheel op een evenwichtige wijze tegen elkaar af te
wegen en zich er goed van te vergewissen of een peilafwijking binnen het geldende peilbesluit al dan
niet zou moeten worden toegestaan.
Voor de gevallen waarin het waterschapsbestuur tot de conclusie komt dat voor een peilgebied het
niet langer kosteneffectief of doelmatig is maatregelen te treffen om aan een omgevingswaarde te
voldoen, is in het tweede lid de mogelijkheid gecontinueerd dat gedeputeerde staten op verzoek van
het waterschapsbestuur een uitzondering op een omgevingswaarde toe kunnen staan. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om situaties waar aan het eind van een uitgebreide gebiedsstudie wordt geconcludeerd
dat het niet doelmatig is om aanvullende maatregelen te nemen om aan de normen te voldoen. Het
waterschapsbestuur geeft in die gevallen op basis van de resultaten en bevindingen in het
gebiedsproces gemotiveerd aan welke afwijking gewenst en verantwoord is.

HOOFDSTUK 7 INSTRUCTIEREGELS
Afdeling 7.2. Programma’s
§ 7.2.1 Waterbeheerprogramma
Op grond van artikel 3.7 van de Omgevingswet zijn de waterschappen verplicht om met het regionaal
waterprogramma rekening te houden bij het opstellen van hun waterbeheerprogramma. Dit is de
waarborg dat het uitvoeringsgerichte waterbeheerprogramma goed wordt ingebed in het breder
afgewogen regionaal waterprogramma. Het waterbeheerprogramma bevat, op de schaal van het
waterschap, een uitwerking van de strategische doelen, die de provincie in haar regionaal
waterprogramma heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete maatregelen, de
bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren.
Artikel 7.10a (Gevaarlijke stoffen)
Met deze instructieregel borgt de provincie dat bij het vaststellen van maatregelen in het
waterbeheerprogramma van het waterschap ter uitvoering van artikel 6, eerste lid van de
grondwaterrichtlijn de stoffen die de provincie in het regionaal waterprogramma als gevaarlijk duid
ook door het waterschap als gevaarlijk beschouwd worden.
Zowel het waterschap als de provincie moeten op grond van artikel 4.3, onder b, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving in hun water(beheer)programma’s maatregelen vaststellen om de inbreng van
verontreinigende stoffen naar het grondwater te voorkomen of beperken. De grondwaterrichtlijn eist
eerder maatregelen indien het als gevaarlijk geduide stoffen betreft. Het is aan degene die
maatregelen vaststelt in het waterprogramma te duiden om welke stoffen dit gaat.
De provincie heeft in het beleidskader grondwaterkwaliteit, dat als bijlage is opgenomen bij het
regionaal waterprogramma, bepaalt welke verontreinigende stoffen zij als gevaarlijke duidt, zoals
27

ontwerp wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022, toelichting, versie 15-02-2022
bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a van de grondwaterrichtlijn. Dit zijn de in het Besluit kwaliteit
leefomgeving beschouwde verontreinigende stoffen die relevant zijn bij het vaststellen of er sprake is
van verontreiniging van het grondwater voor zover ze toebehoren tot de groepen 1 tot en met 9 van
de verontreinigende stoffen die opgenomen zijn in bijlage VIII van de kaderrichtlijn water.
De provincie wil voor haar beheergebied een gelijkwaardig beschermingsniveau en dus geen
onderscheid in welke stoffen al dan niet als gevaarlijk geduid zijn. Bovendien bepalen de
stofeigenschappen en niet de lokale omstandigheden of een verontreinigende stof als gevaarlijk gezien
moet worden, zo blijkt uit de definitie van de kaderrichtlijn water.
De definitie van gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in artikel 2, punt 29, van de kaderrichtlijn water
luidt: “toxische, persistente en bioaccumuleerbare stoffen of groepen van stoffen, en andere stoffen of
groepen van stoffen die aanleiding geven tot evenveel bezorgdheid”.
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Afdeling 7.3 Omgevingsplannen
§ 7.3.2 Externe veiligheid
§ 7.3.2.4 Niet-Basisnet transportroutes
Artikel 7.21 (aanwijzing niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico)
Deze bepaling wijst de transportroutes aan die geen onderdeel zijn van het landelijke Basisnet, maar
waar wel aandacht nodig is voor het groepsrisico vanwege de grote hoeveelheden transport van
gevaarlijke stoffen over deze routes. Ruimtelijke ontwikkelingen in infrastructuur, vervoersstromen of
anderszins kunnen leiden tot uitbreiding of versmalling van de in Bijlage II opgenomen lijst met
aangewezen transportroutes. Het gaat in Zuid-Holland in de huidige situatie om enkele gemeentelijke
wegen. In beginsel zijn provinciale en waterschapswegen, die geen onderdeel zijn van het Basisnet,
niet uitgesloten van deze lijst, maar vooralsnog komen in Zuid-Holland deze risico’s niet voor langs
deze wegen.
De aanwijzingen zijn gebaseerd op de informatie over transportroutes uit het Register Externe
Veiligheidsrisico’s (REV) die op basis van artikelen 11.1, aanhef onder c en 11.7 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving door het college van burgemeester en wethouders moet worden verzameld. Dit zijn
wegen waar een plaatsgebonden risico van 10-6 of hoger op de as van de weg is gelegen. Aanvullend
zijn de aanwijzingen gebaseerd op de populatiedichtheden uit de Handleiding Risicoanalyse Transport
(HART) van het RIVM. Bij hoge populatiedichtheden, zoals groter dan 100 per hectare, kan een
ruimtelijke ontwikkeling snel bijdragen aan een hoger groepsrisico.
In de praktijk zijn dit wegen waarbij sprake is, of potentieel sprake is, van een groepsrisico boven de
oriëntatiewaarde. Het doel van deze bepaling, en het daaraan gekoppelde artikel 7.22, is om deze
wegen in het zicht te houden zodat aandacht voor het groepsrisico in deze situaties blijft geborgd.
Ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van deze wegen kunnen namelijk snel leiden tot een hoger
groepsrisico.
Artikel 7.22 (reserveren aandachtsgebieden niet-Basisnet transportroutes in verband met
groepsrisico)
Deze bepaling is gericht op het waarborgen van aandacht voor het groepsrisico rond transportroutes
die niet tot het Basisnet Weg behoren. Voor specifieke niet-Basisnet transportroutes, met andere
woorden provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen die geen onderdeel zijn van het Basisnet
vervoer gevaarlijke stoffen, is het van belang dat er aanvullende aandacht is voor veiligheidsrisico’s
vanwege de grote hoeveelheden transport van gevaarlijke stoffen over deze wegen. Het aangeven van
effectgebieden voor brand en explosies langs deze wegen zorgt ervoor dat er aandacht is voor het
groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het transport van GF3 (LPG) op deze niet-Basisnet transportroutes is sterk bepalend voor de hoogte
van het groepsrisico. De afstanden voor de effectgebieden voor brand en explosies zijn gebaseerd op
de afstanden zoals bepaald voor het Basisnet in Bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Omdat langs specifieke niet-Basisnet wegen zich gelijkwaardige risico’s van gelijksoortige
risicobronnen kunnen voordoen als langs het Basisnet Weg, is ervoor gekozen om dezelfde afstanden
te hanteren zoals die gelden voor het Basisnet. Net zoals er geen gifwolkaandachtsgebieden worden
aangewezen langs het Basisnet Weg, vallen gifwolkaandachtsgebieden ook buiten deze bepaling.
Deze regels hebben tot gevolg dat langs een aantal specifieke wegen die geen onderdeel zijn van het
Basisnet Weg, er rekening wordt gehouden met het groepsrisico. Dit is geregeld door gemeenten te
vragen in een omgevingsplan rekening te houden met de effectgebieden langs deze wegen, gelijk aan
de afweging voor aandachtsgebieden langs het Basisnet. Dit betekent dat er bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen binnen dit gebied wordt gehandeld alsof het een aandachtsgebied uit de rijksregels is.
Zo wordt aangesloten op de systematiek van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
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Artikel 5.15, eerste lid, Besluit kwaliteit leefomgeving regelt de omgang met het groepsrisico binnen
omgevingsplannen. Concreet betekent de toepassing van artikel 7.22 dat er bij een ruimtelijke
ontwikkeling binnen 200 meter van een in artikel 7.21 aangewezen transportroute, in het
omgevingsplan rekening moet worden gehouden met het groepsrisico.
Indien een dergelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling tot een (verder toegenomen) verhoogd
groepsrisico leidt, wordt ook § 7.3.2.2 van deze verordening geactiveerd. In dat geval moet bij het
opstellen of wijzigen van het omgevingsplan een uitgebreidere afweging worden gemaakt rond het
groepsrisico. De bepaling bewerkstelligt zo dat rond specifieke wegen, waar gelijkwaardige risico’s
gelden als op andere plekken waar de wetgever aandachtsgebieden aanwijst, er ook een
gelijkwaardige afweging wordt gemaakt.
§ 7.3.3a Buitendijks bouwen
[wijziginstructie: de toelichting bij paragraaf 7.3.3a komt te vervallen]
§ 7.3.3 Risico's van Klimaatverandering
Artikel 7.23 (risico’s van klimaatverandering)
Met dit artikel verzoekt de provincie in lijn met de Omgevingsvisie aan gemeenten om bij het toelaten
van nieuwe activiteiten in de fysieke leefomgeving in omgevingsplannen de risico’s ten aanzien van
klimaatverandering in beeld te brengen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis.
Met deze formulering wordt aangesloten op de bewoording zoals opgenomen in artikel 7 van het
akkoord van Parijs. In de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie is vastgelegd dat de overheden
regelmatig de klimaatadaptatiecyclus zullen doorlopen en de beschikbare wetenschappelijke kennis
zullen toepassen in de uitvoering van een klimaatstresstest. Door minimaal zesjaarlijks te toetsen of
de stresstest nog actueel is wordt de actualiteit van wetenschappelijke kennis gegarandeerd.
De te beschrijven risico’s kunnen risico’s zijn voor de activiteiten zelf, maar ook voor de omgeving.
Klimaatverandering kan ten gevolge van de vier genoemde risico’s ook effecten hebben op o.a.
bodemdaling, biodiversiteit en waterkwaliteit. Indien relevant moeten deze effecten ook worden
beschreven. Ook zal de gemeente moeten aangeven of en welke adaptieve maatregelen en
voorzieningen getroffen worden, en welke afweging gemaakt is voor de implementatie van deze
maatregelen en voorzieningen. Bijvoorbeeld dat op basis van kostenbeheersing een afweging wordt
gemaakt om maatregelen of voorzieningen niet te treffen.
Daarbij worden, voor een duiding van die gevolgen, de opvattingen van het bestuursorgaan dat is
belast met het beheer van die watersystemen betrokken. Dit in aansluiting op artikel 5.37 (weging van
het waterbelang) van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Ook kan de gemeente andere partijen om
advies vragen (mogelijk de GGD of veiligheidsregio).
§ 7.3.5 Grondwaterkwaliteit
§ 7.3.5.1 Toelaten van een bouwactiviteit op een grondwatergevoelige locatie (artikel 7.28 t/m
artikel 7.35)
Deze regeling zorgt ervoor dat de gemeente een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit verlangt bij het
bouwen van een gebouw dat de bodem raakt en waar sprake is van verontreiniging van het
grondwater. De risicobeoordeling grondwaterkwaliteit bepaalt in welke mate de verontreiniging leidt
tot gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het watersystemen en het vervullen van
aan watersystemen toegekende maatschappelijke functies (lees: KRW-doelen). Bovendien bepaalt de
risicobeoordeling of de verontreiniging daadwerkelijk risico’s oplevert voor het grondwater en het
gebruik daarvan, zoals oppervlaktewater, water dat bestemd is voor menselijke consumptie of
grondwaterafhankelijke natuur.
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De risicobeoordeling moet uitgevoerd worden als er sprake is van een verontreiniging van het
grondwater, tenzij de concentraties dermate laag zijn dat onmiddellijk of toekomstig gevaar voor het
grondwater op voorhand uit te sluiten zijn.
Als er sprake is van verontreiniging van het grondwater waar op grond van de risicobeoordeling
grondwaterkwaliteit blijkt dat het geen significante grondwaterverontreiniging betreft, zijn er geen
voorschriften nodig ter bescherming van het grondwater en kan de bouw direct starten na het
verlenen van de omgevingsvergunning of nadat de termijn voor de melding verstreken is.
Als uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit blijkt dat er sprake is van een significante
verontreiniging van het grondwater, volgt uit artikel 7.32, tweede lid de verplichting dat het
omgevingsplan heeft geregeld dat een bronaanpak uitgevoerd moet worden conform de algemene
rijksregels van de milieubelastende activiteit bodemsanering, met de gemeente als bevoegd gezag. De
voorgeschreven saneringsaanpak dient hierbij op grond van paragraaf 7.3.5.1 wel te leiden tot het
beperken of voorkomen van een indirecte inbreng van verontreiniging naar het grondwater. Er kan
pas gestart worden met bouwen indien uit de gegevens en bescheiden blijkt dat de initiatiefnemer de
milieubelastende activiteit bodemsanering gaat treffen. De melding bij aanvang van het saneren van
de bodem, als bedoeld in artikel 4.1236 van het Besluit activiteiten leefomgeving is in ieder geval
geschikt als bewijslast.
Bij verontreinigingen waar op grond van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit sprake is van een
significante grondwaterverontreiniging, is een bronaanpak verplicht indien de bron nog geheel of
gedeeltelijk aanwezig is. Bij een significante verontreiniging kan nu wellicht geen sprake zijn van een
onaanvaardbaar risico voor het grondwater of het gebruik dat afhangt van het grondwater, maar kan
een risico in de toekomst niet uit te sluiten zijn. In deze situaties vindt de provincie het lonen om,
indien dit redelijkerwijs te verlangen is, het natuurlijk moment van een activiteit te benutten om de
bron(zone) aan te pakken of op z’n minst de inbreng van verontreiniging van de bron naar het
grondwater te verminderen of beheersen.
Als er sprake is van een verontreiniging in het grondwater, waarbij op grond van de risicobeoordeling
grondwaterkwaliteit is vastgesteld dat sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die
direct aandacht behoefte, dan levert de grondwaterverontreiniging op dat moment al een risico op
voor het grondwater of het gebruik dat afhangt van het grondwater. Voor aanvang van de
bouwactiviteit dient de initiatiefnemer, naast het uitvoeren van een bronaanpak indien nog aanwezig,
een grondwatersanering uit te voeren. Voor het uitvoeren van de grondwatersanering dient de
initiatiefnemer bij de provincie een aanvraag voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.132
te doen. Er kan pas gestart worden met bouwen nadat de provincie de omgevingsvergunning verleend
heeft voor de grondwatersanering waarin ook afspraken zijn gemaakt over het tijdstip waarop de
grondwatersanering uitgevoerd moet zijn.
Het gebouw kan in gebruik genomen worden als uit gegevens en bescheiden blijkt dat de bronaanpak
is uitgevoerd of eventueel ook de grondwatersanering. Een bronaanpak kan bewezen worden door de
gegevens en bescheiden, als bedoeld in artikel 4.1246 van het Besluit activiteiten leefomgeving, die
aangeleverd moeten worden aan de gemeente bij beëindiging van de milieubelastende activiteiten
saneren van de bodem ook naar de provincie te zenden. De grondwatersanering eindigt met een
evaluatieverslag dat aan gedeputeerde staten verstrekt moet worden. Daaruit valt af te leiden of de
grondwatersanering conform de omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 3.4.3 is uitgevoerd.
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§ 7.3.5.2 Saneren van de bodem in verband met verontreinigd grondwater
In die situaties waar de milieubelastende activiteit saneren van de bodem op grond van het
omgevingsplan wordt voorgeschreven en dient ter uitvoering van een bronaanpak, verlangt de
provincie dat de bodemsanering ook oog heeft voor het beschermen van het watersysteem.
Een bronaanpak is conform de definitie in deze omgevingsverordening gericht op het beperken of
ongedaan maken van verontreiniging van de bodem in verband met het voorkomen of beperken van
een inbreng van verontreinigende stoffen naar het grondwater. De bron kan zich hierbij zowel in de
onverzadigde als de verzadigde zone bevinden.
Omdat de gemeente bevoegd gezag is voor de milieubelastende activiteit saneren van de bodem,
worden met instructieregels maatwerkregels in het omgevingsplan verlangd. Deze maatwerkregels zijn
erop gericht dat de saneringsaanpak leidt tot het beperken of ongedaan maken van de inbreng van de
verontreiniging uit de bodem naar het grondwater. De in artikel 4.1241 van het Besluit activiteiten
leefomgeving opgenomen saneringsaanpak afdekken is om die reden niet toegestaan. Enkel in
uitzonderlijke gevallen kan een afdeklaag een inbreng van verontreinigende stoffen naar het
grondwater voorkomen of beperken. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien het een
aaneengesloten verhardingslaag betreft, die in grote mate de uitspoeling en derhalve inbreng naar het
grondwater vermindert. Er is nog steeds maatwerk mogelijk en ruimte om kosteneffectiviteit en
doelmatigheid mee te wegen, maar men dient te motiveren op welke wijze de saneringsmethode zorgt
voor bescherming van het watersysteem.
§ 7.3.5.3 Lozen op of in de bodem
Artikel 7.39a (verbod op rechtstreeks lozen in het grondwater)
De Kaderrichtlijn water verplicht in artikel 11, onder j, de lidstaten er zorg voor te dragen dat er niet
rechtstreeks, zonder doorsijpeling, verontreinigende stoffen geloosd worden in het grondwater. Er zijn
een aantal situaties benoemd in dit artikel van de kaderrichtlijn water waar onder voorwaarden alsnog
een rechtstreeks lozing naar het grondwater mag plaatsvinden, mits de milieudoelstelling voor het
grondwaterlichaam niet bedreigd wordt. Een rechtstreeks lozing naar het grondwater waarbij er geen
sprake is van doorsijpeling in de bodem zal veelal geschieden door het lozen via een pijp die de bodem
in de onverzadigde zone als het ware omzeild.
Het verbod op rechtstreeks lozen naar het grondwater is onder het recht zoals gold voor
inwerkingtreding van de Omgevingswet geborgd in artikel 2.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
(Abm), Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en Besluit lozen huishoudelijk afvalwater (Blah). De
algemene regels komen niet terug op rijksniveau en daarmee is het aan de provincie om met het
regionaal waterprogramma, waarmee op grond van artikel 3.8 van de wet voldaan dient te worden
aan de kaderrichtlijn water, het verbod te implementeren.
De gemeente is bevoegd gezag voor het lozen van water op of in de bodem, zoals afvalwater of
hemelwater. De provincie zorgt in lijn met het subsidiariteitsbeginsel op grond van artikel 2.3 van de
Omgevingswet en de bevoegdheid om instructieregels te stellen over op te nemen regels voor het
omgevingsplan op grond van artikel 2.23 van de Omgevingswet, dat er aangesloten blijft bij de door
de Omgevingswet toegekende bevoegdheidsverdeling.
Zodoende zorgt de instructieregel dat de gemeente, bij het uitoefenen van haar bevoegdheden ten
aanzien van het lozen op of in de bodem, voorkomt dat er een rechtstreeks lozing van verontreinigende
stoffen in het grondwater plaatsvindt. Dit gaat om zowel het lozen van verontreinigende stoffen die
afkomstig zijn van de in het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen activiteiten als de in het
omgevingsplan aangewezen activiteiten waar afvalwater of overig water bij vrij kan komen dat
verontreinigende stoffen bevat en geloosd wordt op of in de bodem.
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Lozen van water wordt in juridische zin als begrip gebruikt indien men zich van dat water wil “ontdoen”
en er geen ander doel mee dient. Zodoende zijn grondwateronttrekkingen waarbij water in de bodem
gebracht wordt ter aanvulling van het grondwater uitgesloten van de regels. Deze infiltraties hebben
als doel om de grondwatervoorraad aan te vullen met als oogmerk om het ingebrachte water later
weer te onttrekken. Grondwateronttrekking, waaronder infiltraties, behoren tot de
wateronttrekkingsactiviteiten en kennen de provincie of waterbeheerder als bevoegd gezag. Net als
onder het recht zoals gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, is zodoende een onttrekking
of infiltratie uitgesloten van het toepassingsbereik van deze regel. Er zijn aparte regels die ervoor
zorgen dat een dergelijke infiltratie niet leidt tot verontreiniging van het grondwater.
Artikel 7.39b (afbakening mogelijkheid maatwerk)
De kaderrichtlijn water kent in artikel 11, onder j een aantal situaties waar onder voorwaarden alsnog
een rechtstreeks lozing naar het grondwater is toegestaan, mits de lozing niet verhindert dat de voor
dat grondwaterlichaam vastgestelde milieudoelstellingen worden bereikt. Daarom is er een
mogelijkheid geboden dat college van burgemeester en wethouders als bevoegd gezag voor het lozen
op of in de bodem de mogelijkheid hebben om een lozing door middel van een maatwerkvoorschrift
onder de in artikel 11, onder j van de kaderrichtlijn water opgenomen voorwaarden toe te staan.
Een speciale lozing is het lozen van brijnwater. Richtsnoer no. 17 behorende bij de grondwaterrichtlijn
maakt duidelijk dat het lozen van brijn valt onder één de situaties die onder voorwaarden toegestaan
is rechtstreeks in het grondwater te lozen. Het lozen van brijn valt onder de situatie waar de lozing
plaats vindt om technische redenen. De lozing kan worden toegestaan met een maatwerkvoorschrift,
mits bij membraanfiltratie geen extra verontreinigende stoffen worden toegevoegd en de lozing
plaatsvindt in een geologische formatie die geen ander doeleinde dient.
Artikel 7.39c (lozen van grondwater op of in de bodem)
Met dit artikel worden eisen gesteld aan de kwaliteit van grondwater dat op of in de bodem geloosd
wordt en dat afkomstig is van een bodem- of grondwatersanering dan wel van het graven in een
bodem met een bodemkwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.
Het gaat bij graven in een bodem met een bodemkwaliteit boven de interventiewaarde
bodemkwaliteit om in de in artikel 3.48f van het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen
milieubelastende activiteit. Derhalve gaat het enkel om situaties waarbij het bodemvolume waarin
gegraven wordt meer is dan 25 m3.
In artikel 3.1 van zowel het Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit lozen buiten inrichtingen waren
eisen gesteld aan het lozen van afvalwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering,
inclusief het daarbij gaande bodemonderzoek. De regels voor het lozen van grondwater afkomstig van
saneringen zijn opgenomen in artikel 22.139 van de bruidsschat van het omgevingsplan. Deze regels
in de omgevingsverordening zorgen ervoor dat de bruidsschatregel geborgd blijft.
In artikel 3.1 van zowel het Activiteitenbesluit Milieubeheer en Besluit lozen buiten inrichtingen waren
eveneens eisen gesteld aan het lozen van afvalwater afkomstig van ontwatering, waaronder het graven
in de bodem. Aan het lozen van afvalwater afkomstig van ontwatering worden weinig eisen gesteld
omdat dit veelal schoon water betreft dat met eenvoudige filtering geloosd kan worden op of in de
bodem. De regels voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering zijn opgenomen in artikel
22.140 van de bruidsschat van het omgevingsplan.
Bij het graven in verontreinigende bodem is de kans echter groot dat het grondwater dat vrijkomt ook
verontreinigende stoffen bevat. Onder de Wet bodembescherming diende bij het graven in
verontreinigde bodem (lees: geval van ernstige verontreiniging) een BUS-melding gedaan te worden
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en kwam je automatisch in het saneringsspoor, waardoor ook de emissiegrenswaarden voor het lozen
van grondwater afkomstig van een sanering hier van toepassing waren. Onder de Omgevingswet
bestaat er niet langer een saneringsplicht bij het graven in verontreinigende bodem en zijn dus ook
niet de emissiegrenswaarden van toepassing die horen bij verontreinigd grondwater dat als afvalwater
op of in de bodem geloosd wordt. Deze regels in de omgevingsverordening zorgen ervoor dat er voor
grondwater dat vrijkomt bij het graven in verontreinigde bodem dezelfde emissiegrenswaarden gelden
als voor grondwater dat vrijkomt bij saneringen.
Als emissiegrenswaarde wordt, net zoals artikel 22.139 van de bruidsschat van het omgevingsplan dat
doet, verwezen naar de toetsingswaarden voor te infiltreren water zoals opgenomen in bijlage XIX van
het Besluit kwaliteit leefomgeving. De toetsingswaarden voor het te infiltreren water geven het niveau
aan waarboven er gevaar voor verontreiniging van het grondwater aanwezig is.
Voor verontreinigende stoffen die geen toetsingswaarde kennen, maar die wel in bijlage XIX
voorkomen onder onderdeel B, mag de lozing niet leiden tot verontreiniging van het grondwater. Voor
dergelijke niet-genormeerde stoffen, zoals PFAS of GenX, wordt aanbevolen, gebruik te maken van 0,1
µg/l als emissiegrenswaarde, tenzij het RIVM een betere (achtergrond)waarde heeft vastgesteld die
het niveau aangeeft waarboven er sprake is van verontreiniging van het grondwater. In het protocol
“monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW” wordt 0,1 µg/l als voorzorgwaarde gebruikt. Deze
waarde is gebaseerd op de streefwaarden uit het Europese Rivierenmemorandum (ERM), die
internationaal als referentie voor eenvoudige zuivering worden gebruikt door de drinkwatersector en
die ook in algemene zin als voorzorgswaarde wordt gehanteerd voor antropogene stoffen.
Tot slot wordt, net als onder het huidige recht, kortdurende lozingen (< 48 uur) of particulier huis- en
tuinlozingen (lozen bij wonen) uitgezonderd zijn van de informatieplicht voor zover het gaat om
graven. De emissiegrenswaarden gelden echter wel.
§ 7.3.5.4 Historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar verspreidingsrisico
Artikel 7.39d zorgt ervoor dat de in paragraaf 22.3.7.3 opgenomen bruidsschatregel voor het
omgevingsplan met regels voor activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging
zonder onaanvaardbaar risico behouden blijft. Bovendien wil de provincie bereiken dat de gemeente
bij de uitvoering van bruidsschatregels de risico’s voor het grondwater in voldoende mate meeweegt.
Artikel 7.39d (toepassingsbereik)
De in paragraaf 22.3.7.3 opgenomen bruidsschatregel voor het omgevingsplan gaat over activiteiten
op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico. Dit zijn de
zogenaamde ernst, niet-spoedlocaties.
Of er sprake is van een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico
blijkt volgens de bruidsschatregel uit een beschikking welke is vastgesteld krachtens artikel 29 in
samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming, zoals die luidde voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
In de provincie Zuid-Holland zijn veel gevallen van verontreiniging bekend, waar op basis van nader
bodemonderzoek bleek dat er sprake was van een ernstige verontreiniging zonder noodzaak tot
spoedige sanering, die nooit zijn beschikt. Dat zou betekenen dat de bruidsschatregel in het
omgevingsplan maar op een beperkt aantal bekende locaties in Zuid-Holland met een
bodemverontreiniging van toepassing zou zijn.
Artikel 7.39e (grondwater: mitigerende maatregelen)
De provincie zorgt er met artikel 7.39e voor dat het omgevingsplan, ook voor locaties waar op grond
van nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 is vastgesteld dat er sprake is van een historische
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bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico, bepaalt dat degene die een activiteit verricht
verdere verontreiniging van het grondwater voorkomt, beperkt of ongedaan maakt.
De maatregelen die in de bruidsschatregel voor het omgevingsplan van de initiatiefnemer van een
activiteit op een historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico verlangd worden zijn
in het belang van bescherming van de bodem en vragen om verdere verontreiniging van de bodem te
voorkomen of beperken. Indien het redelijkerwijs mogelijk is, wordt verwacht dat in samenhang met
de activiteit de verontreiniging van de bodem ongedaan gemaakt wordt.
Hiermee wordt aangesloten bij paragraaf 3.2 van de Circulaire bodemsanering 2013 die aangeeft dat
veelal bij een ontwikkeling alsnog gesaneerd wordt.
In principe is het water in de verzadigde zone (lees: grondwater) onderdeel van de bodem en zijn de
maatregelen dus net zo zeer in het belang van de bescherming van het grondwater en zouden
maatregelen zich dan ook net zo zeer moeten richten op het voorkomen of beperken van verdere
verspreiding van het grondwater.
De provincie hecht er waarde aan dat een natuurlijk moment benut wordt om bekende
bodemverontreinigingen met risico’s voor het grondwater alsnog aan te pakken of om op zijn minst
maatregelen te treffen die verdere verontreiniging van het grondwater voorkomen of beperken.
Zodoende zorgt artikel 7.39e ervoor dat de maatregelen niet alleen het belang van de bodem dienen,
maar ook het watersysteem. Bovendien is expliciet gemaakt dat de maatregelen niet alleen verdere
verontreiniging van de bodem dienen te voorkomen of beperken, maar ook van het grondwater. Het
gaat hierbij zowel om verontreiniging van het grondwater vanuit een mobiele bodemverontreiniging,
als verdere verontreiniging van het grondwater vanuit een reeds in het grondwater aanwezige
verontreiniging.
§ 7.3.5.5 Milieubelastende activiteiten met gevolgen voor watersystemen
Milieubelastende activiteiten kunnen verschillende gevolgen voor het watersysteem hebben. Zo kan
een lozing van afvalwater vanuit een milieubelastende activiteit op of in de bodem of in een
voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (veelal een vuilwaterriool of een
hemelwaterstelsel) uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor de chemische of ecologische kwaliteit
van watersystemen. Bij lozingen op de bodem kunnen de geloosde stoffen naar het grondwater
doorsijpelen en kan wateroverlast optreden. Bij lozingen in vuilwaterriolen en hemelwaterstelsels
komt het water uiteindelijk vaak in het oppervlaktewater terecht, waar het tot zowel kwaliteits- als
kwantiteitseffecten kan leiden. Bij toepassing van bodemenergie kan onttrekking of inbreng van
warmte zowel bij open als gesloten systemen gevolgen voor het grondwater hebben. Het aanbrengen
van omvangrijke verhardingen of het brengen van grote hoeveelheden water in de bodem kan
gevolgen hebben voor de grondwaterstand.
Voor de milieubelastende activiteiten met gevolgen voor watersystemen die in het Besluit activiteiten
leefomgeving zijn aangewezen is een beoordelingsregel opgenomen in artikel 8.22 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving. Artikel 7.39f voorziet in de opname van een beoordelingsregel in het
omgevingsplan voor milieubelastende activiteiten met gevolgen voor watersystemen die in het
omgevingsplan zijn aangewezen en waarvoor op grond van het omgevingsplan een
omgevingsvergunning verplicht is.
De beoordelingsregel is identiek aan de beoordelingsregel zoals bedoeld in artikel 8.22 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving. Met deze beoordelingsregel worden de gevolgen voor het watersysteem bij
het beoordelen van de milieubelastende activiteit betrokken. Hierbij wordt vooral gedacht aan het
beïnvloeden van de grondwaterstand of het oppervlaktewaterpeil, wat gevolgen kan hebben voor de
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doelstellingen voor de kwantitatieve toestand van het grondwatersysteem, de ecologische kwaliteit
van oppervlaktewaterlichamen of voor de maatschappelijke functie drinkwaterwinning. Dergelijke
gevolgen voor het watersysteem kunnen binnen het oogmerk van de beoordeling van de
milieubelastende activiteit vallen, namelijk voor zover ze ook als gevolgen voor de veiligheid,
gezondheid of het milieu zijn te karakteriseren. In dat geval moeten ze ook worden betrokken bij de
beoordeling.
Het artikel borgt daarnaast dat bij het beoordelen van de aanvraag om een omgevingsvergunning die
gevolgen heeft voor het watersysteem, rekening wordt gehouden met het beleid dat is vastgelegd in
de waterprogramma’s. Dit draagt bij aan een goede implementatie van de kaderrichtlijn water.
§ 7.3.7 Ruimtelijke kwaliteit
Basisuitgangspunt is dat ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per
saldo ten minste gelijk blijft. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn te kenmerken als inpassen aanpassen of
transformeren.
Ruimtelijke kwaliteit kent drie beschermingscategorieën, waarbinnen geldt:
•
•
•

Beschermingscategorie 1: alleen inpassen mogelijk
Beschermingscategorie 2: inpassen en aanpassen is mogelijk
Beschermingscategorie 3: inpassen, aanpassen en transformeren is mogelijk

Binnen de beschermingscategorieën liggen de gebiedstypen:
•
•
•

Beschermingscategorie 1: Graslanden Bollenstreek, Natuur Netwerk Nederland, Kroonjuweel
Cultureel Erfgoed
Beschermingscategorie 2: Recreatiegebied, Belangrijk weidevogelgebied, Groene Buffers
Beschermingscategorie 3: Buitengebied

Voor de gebiedstypen zijn richtpunten vertaald in regels. Ten slotte wordt aangegeven dat er
uitzonderingen zijn voor ontwikkelingen vanwege zwaarwegend openbaar belang en er moet soms
worden gecompenseerd.
Basisuitgangspunt
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk
blijft. Sturen op ruimtelijke kwaliteit betekent voor de provincie richting en ruimte geven aan een
optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit. Het kwaliteitsbeleid
gaat uit van ‘ja, mits’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit en geldt in principe voor het grondgebied van de gehele provincie, dat wil
zeggen zowel de groene ruimte als de bebouwde ruimte. Uitzondering zijn de natuurnetwerk
Nederland gebieden omdat op het niveau van het Rijk bepaald is dat daar ‘nee, tenzij’ geldt.
De provincie hanteert hier het handelingskader ruimtelijke kwaliteit: een benadering die enerzijds
onderscheid maakt in drie soorten ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe bebouwing of nieuw gebruik
van locaties of bebouwing) naar gelang hun impact op de omgeving en anderzijds de realisatie van
bepaalde soorten ruimtelijke ontwikkelingen uitsluit in gebieden met een bepaalde
beschermingscategorie.
Nieuwe stedelijke ontwikkelingen in het gebied buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) zijn pas
mogelijk als na toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking blijkt dat dit binnen bestaand
stads- en dorpsgebied niet mogelijk is. Een ruimtelijke ontwikkeling is mogelijk mits een zorgvuldige
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afweging is gemaakt over de locatiekeuze. Het in eigendom hebben van het te ontwikkelen gebied is
geen reden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onderzoek naar alternatieve locaties.
Drie soorten ruimtelijke ontwikkelingen
Om te kunnen bepalen of een ruimtelijke ontwikkeling passend is, is vooral de ruimtelijke impact van
belang. Daarbij hanteert de provincie met het oog op de wisselwerking tussen gebiedskwaliteiten en
ontwikkelingen twee uitgangspunten:
•

een kleinschalige ontwikkeling heeft in beginsel minder ruimtelijke impact op
gebiedskwaliteiten dan een grootschalige ontwikkeling en vraagt daarom weinig tot geen
provinciale betrokkenheid,
• hoe hoger en specifieker de kwaliteit van een gebied is, des te groter is in beginsel de
ruimtelijke impact en des te eerder raken ze provinciale doelen of belangen.
In dit licht wordt onderscheid gemaakt in drie soorten ontwikkeling: inpassen, aanpassen en
transformeren.
Inpassen

Dit betreft een ontwikkeling die sterk aansluit bij de bestaande identiteit en structuur van het
landschap, het dorp of de stad. De ontwikkeling is gebiedseigen en passend bij de maat en de aard van
de bestaande kenmerken van een gebied. De ontwikkeling speelt zich af op het niveau van een kavel.
Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied of een woning in
een lint. Bij inpassen veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks en wordt
voldaan aan de relevante richtpunten ruimtelijke kwaliteit. De rol van de provincie is hier in principe
beperkt, behalve in gebieden met topkwaliteit.
Aanpassen

Dit betreft een ontwikkeling die aansluit bij de huidige identiteit van een gebied, maar op
structuurniveau wijzigingen of aanvullingen voorziet. Een voorbeeld is de aanleg of verbreding van een
provinciale weg. Bewoners en gebruikers uit de bestaande omgeving merken duidelijk invloed van de
nieuwe ontwikkeling. De rol van de provincie zal zich, afhankelijk van het type gebied en het soort
ontwikkeling, vooral richten op het toewerken naar een kwalitatief zo gunstig mogelijk resultaat.
Omdat in deze gevallen niet aan (alle) richtpunten ruimtelijke kwaliteit kan worden voldaan, zijn
ontwerpoptimalisatie, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de
ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren.
Transformeren

Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied van dusdanige aard en omvang dat er
een nieuw landschap of stedelijk gebied ontstaat. Er ontstaat een nieuwe toekomst voor het gebied
met een nieuwe gebiedsidentiteit. De impact van deze plannen op een gebied is groot. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij uitleglocaties voor woningbouw en bedrijventerrein of de aanleg van
grootschalige recreatiegebieden. Gelet op de wezenlijke verandering van het gebied is het reëel om
aan te nemen dat niet aan alle richtpunten ruimtelijke kwaliteit kan worden voldaan, maar dat door
middel van een nieuw integraal ontwerp er een nieuwe ruimtelijke kwaliteit ontstaat die nog niet is
ondervangen in de richtpunten. In de meest verregaande vorm van transformatie is van de huidige
identiteit niets meer zichtbaar. In alle gevallen is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij structuren
en patronen aan de rand van de omgeving, bijvoorbeeld een bosrand, waterloop of woonlint. Het
ontwerp kan gepaard gaan met inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen in de
omgeving. Gelet op de omvang van de ontwikkeling kunnen dergelijke maatregelen – eenvoudiger dan
bij aanpassen – onderdeel uitmaken van hetzelfde plan. Bij transformatie-opgaven is bijna altijd een
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provinciaal doel of belang in het geding en zal de betrokkenheid van de provincie zich richten op een
actieve behartiging van provinciale doelen en een kwalitatief optimaal resultaat.
Beschermingscategorieën

Gebieden met aanduiding beschermingscategorie 1

Een relatief beperkt aantal gebieden is zo bijzonder, waardevol of kwetsbaar, dat de instandhouding
en mogelijk verdere ontwikkeling van de waarden die ze vertegenwoordigen, voorrang heeft boven
alle andere ontwikkelingen. Deze gebieden dragen in hoge mate bij aan de identiteit, beleving en
biodiversiteit van Zuid-Holland, vormen een tegenhanger van het stedelijk gebied en versterken aldus
het onderscheidend karakter van de provincie. Ze leveren bovendien een substantiële bijdrage aan het
toeristisch profiel en het leef- en vestigingsklimaat in de provincie.
Het gaat om de volgende kwaliteiten:
•

•

•

Hoge en specifieke natuurwaarden in Zuid-Holland, gebundeld in het natuurnetwerk
Nederland en Natura 2000, die met elkaar een substantiële bijdrage leveren aan de Europese
biodiversiteit. Provincie en rijk hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid voor
instandhouding en versterking van deze waarden.
Cultuurhistorische kroonjuwelen. Deze gebieden hebben landschappelijk en cultuurhistorisch
een dusdanig uniek karakter dat de bescherming en versterking van deze kwaliteiten centraal
staat.
Graslanden bollenstreek. De graslanden zijn waardevol vanwege hun open karakter,
structurerend effect en belang voor weidevogels. Ze zijn een kenmerkend, maar inmiddels
zeldzaam onderdeel van het bollenlandschap.

Gebieden met deze kwaliteiten liggen veelal buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD), maar soms
ook daarbinnen (met name bij de cultuurhistorische kroonjuwelen). Ruimtelijke ontwikkelingen in
gebieden met beschermingscategorie 1 zijn in beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het
behoud of de ontwikkeling van de specifieke waarden.
Gebieden met aanduiding beschermingscategorie 2

De provincie wil een aantal specifieke waarden en gebieden in stand houden omdat ze landschappelijk,
ecologisch of qua gebruikswaarde bijzonder en kwetsbaar zijn. In die hoedanigheid leveren ze een
belangrijke en specifieke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland. De instandhouding van
deze waarden vraagt om hierop toegespitste vormen van bescherming en ontwikkeling, naast de
generieke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zijn
mogelijk, maar met inachtneming van het in stand houden van de specifieke waarden.
Het betreft gebieden met de volgende kwaliteiten:
•

•
•

Belangrijke weidevogelgebieden, gelegen buiten het natuurnetwerk Nederland, vanwege de
specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor deze karakteristieke en kwetsbare
vogels, die mede de kwaliteit van het Zuid-Hollandse (veen)weidelandschap bepalen.
Openbare recreatiegebieden, vanwege hun onmisbare bijdrage aan de leef- en
vestigingskwaliteit in zowel het stedelijk als het landelijk gebied in de provincie.
Groene buffers. Dit zijn de belangrijkste groene gebieden tussen en rond de steden van de
zuidelijke Randstad. Ze vormen op de schaal van de provincie een onmisbare ‘tegenhanger’
van de stedelijke dynamiek en verdichting. Behoud van deze ruimtes is van belang voor de
identiteit en leefkwaliteit van het stedelijk gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier
mogelijk, maar extra bescherming tegen (grootschalige) stedelijke ontwikkeling is van belang
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Gebieden met aanduiding beschermingscategorie 3

De provincie hecht waarde aan onbebouwde open landschappen, mede omdat het bebouwen van
landschappen in de regel een onomkeerbaar proces is. De provincie wil de zichtbare en dus beleefbare
waarde van de verschillende landschappen behouden en beschermen en op passende wijze benutten.
De druk van de verstedelijking op de openheid van het landschap is groot en dit betekent dat zorgvuldig
moet worden afgewogen welke ontwikkelingen in welk landschap wenselijk zijn.
Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het in stand houden, benutten en versterken van
bestaande gebiedskwaliteiten zoals benoemd in de gebiedsprofielen en de beleidskeuze landschap. De
provincie beschermt het landschap tegen ongewenste ontwikkelingen en wil daarmee versnippering
en verrommeling van het landschap tegengaan.
Compensatiebeginsel natuur, recreatie en landschap
In een dynamische omgeving is het onvermijdelijk dat er plannen ontwikkeld worden die inbreuk
maken op de te beschermen waarden. In het algemeen wordt bij nieuwe plannen, projecten of
initiatieven gevraagd om een goede landschappelijke inpassing en mitigatie van de negatieve effecten.
Voor een aantal gebiedscategorieën is compensatie van het verlies aan waarden nodig. Wat een goede
invulling is van de compensatie is door gedeputeerde staten in een beleidsregel worden vastgelegd.6
Compensatie moet plaatsvinden bij ingrepen in de volgende gebieden:
• natuurnetwerk Nederland, zoals aangewezen en geometrische begrensd in de
omgevingsverordening,
• belangrijk weidevogelgebied, zoals aangewezen en geometrische begrensd in de
omgevingsverordening en in de Omgevingsvisie,
• recreatiegebieden,
• karakteristieke landschapselementen, zoals bedoeld in de genoemde beleidsregel.
De compensatiemaatregelen komen niet per se bovenop de hierboven genoemde aanvullende
ruimtelijke maatregelen, maar kunnen –als dat mogelijk is- ook gecombineerd worden.
De bescherming van de belangrijke weidevogelgebieden brengt geen beperkingen met zich mee voor
ontwikkelingen binnen het huidige agrarische grondgebruik. Ontwikkelingen zoals intensivering van
het graslandgebruik, de aanleg van kavelpaden, slootdempingen, ruwvoederteelt en de uitbreiding van
boerderijen, blijven dus mogelijk.
Gemeenten zullen bij een wijziging van het omgevingsplan moeten motiveren welke maatregelen
concreet worden getroffen en welk effect deze maatregelen (zullen) hebben op de ruimtelijke
kwaliteit. Deze ruimtelijke maatregelen dienen in beginsel zoveel mogelijk binnen of in de nabijheid
van het ontwikkelingsgebied te worden getroffen. Pas als aangetoond is dat dat niet of onvoldoende
mogelijk is, kunnen ze ook elders binnen de gemeente worden gerealiseerd. Net als bij de voormalige
‘ruimte voor ruimte’-regeling kunnen gemeenten ervoor kiezen om in plaats daarvan een
(gedeeltelijke) financiële compensatie te verlangen, mits kan worden aangetoond dat de ruimtelijke
kwaliteit door middel van maatregelen in natura onvoldoende (of niet tijdig) kan worden
gecompenseerd. In dat geval kan compensatie plaatsvinden door middel van storting van een bedrag
in een (inter)gemeentelijk kwaliteitsfonds mits aannemelijk is dat met de storting de uitvoering van de
compenserende ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd. De uitvoering en toepassing
van deze regeling wordt aan de gemeente overgelaten. Het is niet altijd nodig een nieuw fonds in te

Voorheen was de compensatie geregeld in de Beleidsregel compensatie natuur, recreatie en
landschap Zuid-Holland 2013.
6
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stellen, ook bestaande fondsen kunnen worden ingezet. Een voorbeeld is het fonds dat wordt gebruikt
in de Duin- en Bollenstreek.
Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder andere om de maatregelen uit de voormalige
regelingen ‘ruimte voor ruimte’ en ‘nieuwe landgoederen’. Op basis van deze voormalige regelingen
kon in ruil voor de sloop van 1.000 m2 bebouwing of 5.000 m2 kassen een woning buiten BSD worden
gebouwd. Bij de beoordeling van de aanvullende ruimtelijke (kwaliteits-)maatregelen worden
vooralsnog deze oppervlaktes als uitgangspunt gehanteerd, samen met het uitgangspunt dat de
ruimtelijke kwaliteit per saldo verbetert. Ditzelfde geldt voor de hoogwaardige inpassingsmaatregelen
die kunnen worden gezien als een vorm van ‘rood voor groen’ of de specifieke invulling daarvan met
de voormalige regeling ‘nieuwe landgoederen’.
Er zijn uitzonderingen voor ontwikkelingen vanwege zwaarwegend openbaar belang zoals bijvoorbeeld
aanleg van bovenlokale infrastructuur.
Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Motivering

Een omgevingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt bevat een motivering
waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft. Dit is nodig als het gaat om een
ontwikkeling waarbij de richtpunten ruimtelijke kwaliteit in het geding zijn, of als het gaat om een
ontwikkeling die is gelegen op locaties binnen een beschermingscategorie. Dit betekent dat bij een
omgevingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling binnen en buiten bestaand stads- en dorpsgebied
vrijwel altijd deze motivering voor ruimtelijke kwaliteit nodig is. Het is wenselijk in de motivering in te
gaan op de verschillende onderdelen van het beleid en de regels over ruimtelijk kwaliteit.
Gelet op het uitgangspunt dat de ruimtelijke kwaliteit als gevolg van ontwikkeling per saldo niet
afneemt, dient de toetsing aan ruimtelijke kwaliteit een integraal onderdeel te vormen van de
planvorming en afweging. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen bij de aard en/of de schaal
van het gebied (aanpassen) en op structuurniveau wijzigingen voorzien (transformeren), zijn
ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de
ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren.
Ruimte voor maatwerk

Het beleid en de regels over ruimtelijke kwaliteit biedt de gemeente ruimte voor het toepassen van
maatwerk in het omgevingsplan. Het is aan de gemeente in hoeverre de ruimte voor ontwikkeling die
het kader biedt ook daadwerkelijk wordt benut. De omgevingsverordening stelt alleen regels aan het
gemeentelijk omgevingsplan, particulieren kunnen hier dus geen rechten aan ontlenen. Dus als het
handelingskader bijvoorbeeld ruimte biedt voor ‘inpassen’ van nieuwe bebouwing in een lint, wil dat
niet zeggen dat de gemeente die ruimte ook moet bieden in het omgevingsplan. De gemeente is
namelijk in eerste instantie verantwoordelijk voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
en kan hierover dus eigen beleid voeren, voor zover passend bij het provinciaal beleid.
Mogelijkheden voor toepassing op gebiedsniveau

Het is mogelijk om het beleid en de regels over ruimtelijke kwaliteit op gebiedsniveau toe te passen.
Dit houdt in dat zowel de bebouwingsmogelijkheden als de maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit te
behouden of te verbeteren, niet op perceelniveau worden bezien maar op een hogere schaal. Dit biedt
mogelijkheden om robuuste maatregelen te treffen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, door
dit voor meerdere ingrepen in het gebied tegelijk te doen. Bestaande initiatieven voor gebiedsgerichte
toepassing van ‘ruimte-voor-ruimte’, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van een ‘beursstelsel’,
kunnen dus worden voortgezet onder het beleid en de regels over ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent
ook dat de impact van een ontwikkeling op het gebied niet op perceelniveau wordt bezien, maar op
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gebiedsniveau. Er wordt dus niet per woning bezien of sprake is van “inpassen” dan wel “aanpassen”,
maar voor het totale programma.
§ 7.3.8 Stedelijke ontwikkelingen
Artikel 7.45a (voldoende sociale huurwoningen)
De provincie vindt passende huisvesting voor de doelgroepen van woningcorporaties van provinciaal
belang. Dit betekent dat er enerzijds voldoende voorraad sociale huurwoningen in verhouding tot de
omvang van de doelgroepen beschikbaar moet zijn en anderzijds voldoende aanbod sociale
huurwoningen in verhouding tot de omvang van de actief woningzoekende doelgroepen bereikbaar
moet zijn. Voor de omvang en gewenste toename van de sociale huurvoorraad is de
Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland leidend. Onder passend verstaat de provincie ook dat op
lokaal niveau wordt bijgedragen aan een evenwichtig gespreide sociale huurvoorraad.
Het artikel is van toepassing op een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling met de
functie wonen mogelijk maakt. Volgens de jurisprudentie over de ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’ is vanaf twaalf woningen sprake van een stedelijke ontwikkeling.
De motivering van het omgevingsplan gaat in op wat voldoende sociale huurwoningen is. Dit vindt zijn
grondslag in de geldende door Gedeputeerde Staten aanvaarde regionale woonvisie. Onder regionale
woonvisie wordt ook begrepen afzonderlijke regionale afspraken over de verdeling van de opgave
nieuw toe te voegen sociale huurwoningen, die de instemming hebben van Gedeputeerde Staten. De
actuele regionale woonvisie dan wel afzonderlijke regionale afspraken worden vertaald in het
regionale woningbouwprogramma, zoals bedoeld in de beleidskeuze wonen in de Omgevingsvisie.
De motivering geeft aan hoe wordt voorzien in voldoende passende voorraad voor de doelgroepen
van woningcorporaties. Onder passend wordt ook verstaan dat op lokaal niveau wordt bijgedragen
aan een evenwichtig gespreide sociale huurvoorraad.
Als er geen regionale woonvisie is of als Gedeputeerde Staten die niet hebben aanvaard, kunnen
Gedeputeerde Staten op basis van de actuele provinciale woningbehoefteverkenning, eventueel
gedifferentieerd naar regio of gemeente, aangeven welk aandeel sociale huurwoningen voldoende is.
Gedeputeerde Staten zullen het omgevingsplan hierop beoordelen en zo nodig gebruik maken van hun
bevoegdheid, zoals het indienen van een zienswijze of het geven van een reactieve interventie.
Bij het bepalen van het aandeel nieuw toe te voegen sociale huurwoningen wordt rekening gehouden
met de gewenste toevoegingen aan de bestaande woningvoorraad. Alle veranderingen in de
bestaande woningvoorraad als gevolg van sloop, verkoop van bestaande huurwoningen en
huuraanpassingen zijn van invloed op de gewenste toevoegingen.
Artikel 7.45b (dichtheid en verscheidenheid woningbouw)
Veel uitleglocaties kennen een relatief lage woningdichtheid, waarbij de focus vooral ligt op
eengezinswoningen en appartementen. Een hogere woningdichtheid en een grote variatie aan
woningtypen en woonmilieus zijn nodig met het oog op de grote woningbouwopgave en om de
schaarse ruimte en de mobiliteitsvoorzieningen beter te benutten. Het gaat daarbij zowel om de
kwantitatieve als de kwalitatieve woonbehoefte. Hiermee zijn provinciale belangen gemoeid.
Het zorgdragen voor een goed woon- en leefklimaat is en blijft onverminderd van toepassing. Ook bij
een hoge woningdichtheid zal dus gezorgd moeten worden voor een aantrekkelijk woon- en
leefomgeving, onder meer met voldoende groenvoorzieningen in de woonomgeving. Een hogere
woningdichtheid wil niet zeggen dat ook hoger gebouwd moet worden. De woningdichtheid kan ook
verhoogd worden door gevarieerder te bouwen en niet alleen suburbane woonmilieus te realiseren,
maar ook centrum-dorpse en centrum-stedelijke woonmilieus. De oude dorps- en stadskernen kennen
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een relatief hoge dichtheid en zijn aantrekkelijke en populaire gebieden om te wonen. De structuur
past goed bij de menselijke maat.
In de regels is bepaald dat een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling met
woningbouw mogelijk maakt, rekening houdt met een zo hoog mogelijke woningdichtheid en bijdraagt
aan goede woon- en leefomgeving. Welke dichtheid kan worden gerealiseerd hangt af van de lokale
situatie en de lokale omstandigheden. Daarom zijn in de regels van de verordening hierover geen
vooraf bepaalde getallen vastgelegd. Het gaat om maatwerk en om het toevoegen van kwaliteit. De
dichtheid kan aansluiten bij de dichtheid van de kern, het dorp of de stad, waar de woningbouwlocatie
bij hoort. Er is dus differentiatie mogelijk tussen stedelijk en landelijk gebied.
De provincie verwacht van gemeenten dat zij een goede afweging maken over een passende dichtheid
van nieuwe woningbouwlocaties en dat zij zich voldoende inspannen om een hogere woningdichtheid
mogelijk te maken. De provincie verwacht tevens van gemeenten dat zij hierover een gemotiveerd
besluit nemen bij het vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan en inzicht geven in de
woningdichtheid. Bij onvoldoende inspanning op dit punt kunnen Gedeputeerde Staten zo nodig een
zienswijze indienen. Tijdig overleg is daarom wenselijk.
De provincie gaat er vanuit dat voor veel woningbouwlocaties een hogere woningdichtheid mogelijk is
in vergelijking met de woningdichtheid die de laatste jaren is gerealiseerd. Dit neemt niet weg dat er
in sommige gevallen nog steeds goede redenen kunnen zijn om in een relatief lage dichtheid te
bouwen, bijvoorbeeld als het gaat om een bijzonder woonmilieu (zoals de in het provinciaal
omgevingsbeleid genoemde toplocaties wonen), of als het gaat om een ontwikkeling waarvan de
planvorming al in een vergevorderd stadium is of waarover specifieke afspraken zijn gemaakt met de
provincie.
De dichtheid wordt gemeten als bruto dichtheid van een woonwijk. Wijkvoorzieningen, zoals
buurtwinkels en buurtgroen, horen hier dus bij. Bovenwijkse en grootschalige voorzieningen als
scholen, winkels, sportvoorzieningen, bedrijven, grotere water- en groenstructuren tellen niet mee bij
de bruto dichtheid.
Het is niet de bedoeling dat een hoge dichtheid ten koste gaat van ruimtelijke inpassing. Het
zorgdragen voor goede ruimtelijke kwaliteit en een goede overgang naar het buitengebied is
belangrijk. Vandaar dat ook de groene randen en andere vormen van ruimtelijke inpassing, niet
meetellen bij de bruto dichtheid.
De woningbouwlocaties die op de 3 hectare kaart staan (grote buitenstedelijke bouwlocaties), zijn
daarop indicatief aangeduid. Dit geldt zowel voor de begrenzing als voor de oppervlakte. De
oppervlakte is aangegeven op de tabellen. Het streven naar een hoge woningdichtheid kan voor deze
locaties betekenen dat voor het beoogde aantal woningen een kleiner gebied nodig is, of dat meer
woningen worden gerealiseerd dan nu is voorzien (mits dat past binnen het regionale
woningbouwprogramma).
Op veel woningbouwlocaties worden vooral eengezinswoningen en appartementen gebouwd. Dit
draagt bij aan inefficiënt ruimtegebruik en een lage woningdichtheid en sluit onvoldoende aan bij de
huidige en toekomstige vraag naar woningen als gevolg van de veranderende samenstelling van
huishoudens. De provincie vraagt daarom aandacht voor het bouwen van andere typen woningen,
zoals dubbele bovenhuizen, beneden-bovenwoningen, hofjeswoningen, rug-aan-rug woningen en
souterrainwoningen. Deze gevarieerde woningtypen spelen in op de verwachte demografische
ontwikkelingen en huishoudenssamenstelling gericht op vitale en gemengde wijken en kernen.
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Artikel 7.45c (bereikbaarheid)
Alvorens de gemeente besluit een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling toe te laten is het nodig onderzoek
te doen naar de gevolgen van die ontwikkeling voor het omliggende verkeers- en vervoersnetwerk. De
verkeerseffecten kunnen leiden tot een verslechtering van de bereikbaarheid en een toename van de
knelpunten op het netwerk. Het is wenselijk hier tijdig onderzoek naar te doen en zo nodig met alle
betrokken partijen te bezien of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn om dit te voorkomen.
Het bereikbaar houden van de regio is een provinciaal belang. De gevolgen voor de bereikbaarheid
moeten daarom meewegen bij de locatiekeuze voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. De provincie
verwacht van de gemeente dat in de motivering van het omgevingsplan hierover een zorgvuldige
afweging is opgenomen.
Artikel 7.45d (aanwijzing en geometrische begrenzing stationsomgevingen)
[gereserveerd]
Artikel 7.45e ( parkeernorm stationsomgevingen)
Overheden geven jaarlijks miljarden uit aan de exploitatie van het openbaar vervoer, de versterking
van het netwerk en het beheer van de infrastructuur. Juist in omgevingen waar het gebruik van het
openbaar vervoer de meeste potentie heeft, bij de opstappunten, is het wenselijk de ruimtelijke
ontwikkeling daarop te oriënteren. In de praktijk kan de investering in het openbaar vervoer nog beter
ondersteund worden door de ruimtelijke ontwikkeling. Hoge parkeernormen zorgen voor lagere
dichtheden, verminderen de haalbaarheid en betaalbaarheid van ontwikkelingen en stimuleren het
autogebruik. Vanwege deze in het geding zijnde provinciale belangen, is een provinciale rol
gerechtvaardigd. Daarom zijn hierover regels opgenomen in de omgevingsverordening.
Voor woningbouw in stationsomgevingen, hanteert de provincie een maximale parkeernorm van 0,7
per woning (inclusief bezoekers). Deze norm sluit aan bij het werkelijk autobezit in deze gebieden.
Deze regel geldt niet voor gemeenten die zelf al specifiek parkeerbeleid hebben vastgesteld, gebaseerd
op eigen data over de lokale situatie en eigen overwegingen.
Artikel 7.45f (parkeernorm sociale huur)
Parkeernormen voor sociale huur zijn in veel gevallen structureel te hoog vergeleken bij het werkelijk
autobezit van de huurders. Het gemiddelde autobezit ligt rond de 0,5 per woning. De gehanteerde
parkeernorm ligt vooral in kleinere gemeenten meestal rond de 1. Een hoge parkeernorm voor sociale
huur belemmert de haalbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurprojecten en leidt vaak tot
structurele leegstand in parkeergarages onder sociale huurcomplexen. Vanwege deze in het geding
zijnde provinciale belangen, is een provinciale rol gerechtvaardigd. Daarom zijn hierover regels
opgenomen in de omgevingsverordening.
Voor sociale huurwoningen hanteert de provincie een parkeernorm van 0,7 per woning. Dit is iets
ruimer ten opzichte van het werkelijk gemiddelde autobezit, waardoor er ruimte blijft voor lokaal
maatwerk. Deze regel geldt niet voor gemeenten die zelf al specifiek parkeerbeleid hebben
vastgesteld, gebaseerd op eigen data over de lokale situatie en eigen overwegingen.
Artikel 7.45g (permanente bewoning recreatiewoningen)
Permanente bewoning van recreatiewoningen is een regelmatig voorkomend probleem. Het gaat om
een complexe problematiek. Zo voldoen de woningen veelal niet aan de normen voor gewone
woningen, voor wat betreft bouw, bereikbaarheid en locatie. Ook gaat permanent gebruik voor
bewoning, ten koste van de ruimte voor verblijfsrecreatie. De provincie vraagt daarom aan gemeenten
om permanente bewoning uit te sluiten. Specifiek voor de grotere verblijfsrecreatieparken (met een
omvang van 12 recreatiewoningen en meer) heeft de provincie dit vastgelegd in de
omgevingsverordening. Dit neemt niet weg dat ook voor kleinere parken en voor individuele woningen
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geldt, dat permanente bewoning in principe moet worden uitgesloten. Er kunnen situaties zijn waarbij
een bestaand verblijfsrecreatiepark in de huidige vorm en opzet geen toekomst meer heeft. Per
situatie moet bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor een kwaliteitsverbetering en
opwaardering van het park. Transformatie naar de functie wonen zal gelet op de ligging van veel
parken in het algemeen niet aan de orde zijn. De provincie sluit dit echter niet op voorhand uit. Als een
dergelijke situatie zich voordoet kunnen Provinciale Staten het betreffende verblijfsrecreatiepark
opnemen in de bijlage IX, onder AA. Het betreffende verblijfsrecreatiepark wordt dan uitgezonderd
van het verbod op permanente bewoning.
§ 7.3.11 Bedrijven
Artikel 7.52 (bedrijven)
Het artikel over bedrijven is van toepassing naast artikel 7.45 over stedelijke ontwikkelingen.
Gebruiksruimte voor geluid en geur benutten (voorheen: hoogst mogelijke milieucategorie)
De toelichting is gebaseerd op de toepassing in omgevingsplannen van de VNG-uitgave milieuzonering
nieuwe stijl (mei 2019), met zones met oplopende gebruiksruimte voor geluid en geur, zónder Staat
van bedrijfsactiviteiten. Echter in bestemmingsplannen, die na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet het omgevingsplan van rechtswege zijn, is veelvuldig de VNG-uitgave Bedrijven en
milieuzonering (2009) met milieucategorieën en een Staat van bedrijfsactiviteiten gehanteerd. Voor
de duidelijkheid is de voorheen gehanteerde indeling in milieucategorieën in deze toelichting ook nog,
tussen haakjes, toegevoegd. Aangezien er voor de totstandkoming van Omgevingsplannen een
overgangstermijn is, is de zinsnede "of vergelijkbare milieuzonering" opgenomen. Hiermee wordt
voorkomen dat alleen om de aanpassing van de nieuwe terminologie een omgevingsplan aangepast
zou moeten worden.
Bedrijven die een grotere gebruiksruimte nodig hebben (voorheen: in de hogere milieucategorieën),
vormen een belangrijke schakel in de economische structuur van de provincie Zuid-Holland. Doorgaans
wordt daarmee de hoogst mogelijke milieuzonering bedoeld (voorheen: vanaf milieucategorie 4). In
de compensatieregeling in artikel 7.52 dient een gemeente echter vanaf een milieuzonering met een
daarin vastgelegde gebruiksruimte voor geluid en geur van een geluidruimte zone 3 en een geurruimte
zone 2 (voorheen: milieucategorie 3.1) te compenseren. Omvangrijke terreinen voor bedrijven met
milieuzoneringen (voorheen: hoge milieuhindercategorie (HMC-bedrijven)) zijn te vinden in de
zeehavengebieden in de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Bedrijven die vanwege de benodigde
gebruiksruimte voor geluid of geur zich alleen kunnen vestigen binnen de hoogste milieuzones voor
geluid of geur, dan wel een geluidgezoneerd industrieterrein, worden eveneens tot de HMC-bedrijven
als bedoeld in deze verordening gerekend. De zogenoemde HMC-bedrijven kennen veelal een hoge
toegevoegde waarde en vormen vaak het middelpunt van andere bedrijvigheid met vele
toeleveranciers, inclusief de zakelijke dienstverlening.
De ruimte voor bedrijven binnen een milieuzonering (voorheen: de hogere milieucategorieën) staat
onder druk door bebouwingscontouren geur en (nieuwe) geluidgevoelige gebouwen als gevolg van
woningbouw. Gezien het belang van bedrijven met een grotere gebruiksruimte is de
(milieu)gebruiksruimte voor dit type bedrijven van provinciaal belang. Uitgangspunt voor
omgevingsplannen is het mogelijk maken van de grootst mogelijke gebruiksruimte (milieuzone voor
geluid en geur) op het bedrijventerrein. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien daartoe
aanleiding bestaat in verband met toekomstige ontwikkelingen die zijn opgenomen in een vigerend
omgevingsplan of zijn opgenomen als grote buitenstedelijke bouwlocatie in bijlage IX, onder B. Door
slimme zonering en variatie op een bedrijventerreinen dient gezocht te worden naar zowel maximale
ruimte voor bedrijvigheid als voor andere (aan het bedrijventerrein grenzende) functies, zoals wonen,
zodat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt.
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Watergebonden bedrijventerreinen
Watergebonden bedrijven zijn van groot belang voor de economie en leveren een bijdrage aan
duurzame mobiliteit. De ruimte voor watergebonden bedrijventerreinen staat echter onder druk,
vooral door transformatie naar aantrekkelijk gelegen woningbouwlocaties. Planologische bescherming
van de watergebonden bedrijventerreinen is daarom nodig. Bij voorkeur worden in deze
omgevingsplannen alleen watergebonden bedrijven toegelaten. De term “in hoofdzaak” biedt
beperkte ruimte voor het toelaten van andere bedrijven. Bijvoorbeeld uitbreiding van bestaande nietwatergebonden bedrijven
Functiemenging, transformatie en compensatie
Het provinciaal beleid is gericht op het bieden van ruimte om te kunnen voldoen aan de kwantitatieve
en kwalitatieve vraag naar bedrijventerrein. De provincie wil echter ook ruimte bieden aan organische
ontwikkeling en functiemenging, vanuit een oogpunt van betere benutting en kwaliteitsverbetering
van het bestaand stads- en dorpsgebied. Monofunctionele bedrijventerreinen passen daar niet altijd
bij. Met name bedrijventerreinen met milieuzoneringen met een kleine geluid- en geurruimte,
geluidruimte zone 1 en geurruimte zone 1 (voorheen: milieucategorie 1 en 2)7, lenen zich voor
functiemenging. In mindere mate is functiemenging ook mogelijk op bedrijventerreinen met
geluidruimte zones 2 en geurruimte zone 2 (voorheen: milieucategorie 3). Bedrijventerreinen met
geluidruimte zone 3 en 4 en geurruimte zone 3 (voorheen: milieucategorie 4) en hoger verdragen zich
in het algemeen niet met functiemenging, zeker niet met gevoelige functies zoals wonen. Door diverse
maatregelen om de milieubelasting te verminderen; is menging van functies vaker mogelijk.
Transformatie van bedrijventerrein naar een andere functie dan bedrijven kan om allerlei redenen
nodig of wenselijk zijn. Het gaat vaak om verouderde bedrijventerreinen die in de loop der jaren
middenin het stedelijk gebied zijn komen te liggen. De omgevingsverordening maakt transformatie
mogelijk. In een aantal gevallen is daarbij compensatie nodig:
•
•
•

bedrijventerrein met geluidruimte zone 2 en geurruimte zone 2 en een oppervlakte van meer
dan 1 hectare;
bedrijventerrein met geluidruimte zone 4 en geurruimte zone 3 (voorheen: milieucategorie 4)
of hoger;
watergebonden bedrijventerrein.

Compensatie is ook noodzakelijk bij transformatie van gemengde zones; mits deze zones bestemd en
geschikt zijn voor bovengenoemde bedrijfstypen
Het doel van compensatie is om voldoende ruimte voor hogere milieuzones en watergebonden
bedrijvigheid te behouden zodat vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief in balans blijven.
Compensatie kan daarom achterwege worden gelaten als er voldoende bedrijventerreinen in de regio
beschikbaar blijven, gelet op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Als een gemeente dit voldoende
kan onderbouwen met actuele bestuurlijke afstemming in de regio en op basis van de
behoefteramingen van de provincie Zuid-Holland, dan kan gedeputeerde staten besluiten om van
compensatie af te zien. Hierbij moet worden uitgegaan van de cijfers uit de behoefteramingen van de
provincie Zuid-Holland. Compensatie gebeurt bij voorkeur door middel van het beter benutten van de
bestaande voorraad.
De compensatieverplichtingen kunnen op vier manieren worden vastgelegd.

Rapport: Milieuzonering nieuwe stijl - Voor toepassing onder de Chw/Transitiewet op weg naar de
Omgevingswet)
7
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1. Het gelijktijdig vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan waarin de
compensatieruimte wordt gefaciliteerd met de wijziging van het omgevingsplan waarin de
functie van het bedrijventerrein niet meer wordt toegelaten.
2. De inspanningen omtrent transformatie en compensatie worden voor de gehele regio
gemaakt in een regionale bedrijventerreinenstrategie of equivalent hiervan, die ter
aanvaarding aan de Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd.
3. De inspanningen omtrent transformatie en compensatie worden vastgelegd in een
bestuursovereenkomst
tussen
betrokken
provincie
en
betrokken
gemeente(n)/initiatiefnemers.
4. De inspanningen omtrent transformatie en compensatie worden vastgelegd in een woonwerk-akkoord.
Zonder aanvaarde regionale bedrijventerreinenvisie is het uitgangspunt compensatie. Dit betekent dat
hectares (het ‘platte vlak’) en in het omgevingsplan toegedeelde functies aan locaties moet worden
gecompenseerd. Dit betekent dat wanneer een bedrijf met geluidruimte zone 3 is gevestigd op een
kavel waar geluidruimte zone 4 mogelijk is volgens het omgevingsplan, het bij transformatie
noodzakelijk is dat geluidruimte zone 4 wordt gecompenseerd. Met een door gedeputeerde staten
aanvaarde regionale bedrijventerreinenvisie waarin door middel van heldere vraag-aanbod-cijfers/
planlijst/ programmeringsoverzicht (keuzelijst welke bedrijventerreinen getransformeerd worden en
welke niet) wordt aangetoond dat vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief regionaal in balans zijn,
is compensatie van gebruikte ruimte en vierkante meters voor vierkante meters mogelijk (feitelijke
compensatie). Daarbij wordt maximaal ingezet op slim ruimtegebruik en beter benutten (zoals het
ophogen van milieuzoneringen, uitplaatsen van functies die niet op een bedrijventerrein thuishoren of
het weer geschikt maken van terreinen aan het water voor watergebonden bedrijven). Bij eerder
genoemd voorbeeld (een bedrijf met geluidruimte zone 3 gevestigd op een kavel waar geluidruimte
zone 4 mogelijk is) moet dus geluidruimte zone 3 gecompenseerd worden. En een toegedeelde functie
bedrijven waar feitelijk een kantoor of park is gesitueerd, hoeft niet met een toegedeelde functie
bedrijven gecompenseerd te worden.
Bij feitelijke compensatie van leegstaande kavels, lege panden of panden waarin of kavels waarop de
bedrijvenfunctie niet wordt geaccommodeerd, moet aangetoond worden dat (tijdens het moment van
het formaliseren van de afspraken hierover) sprake van is leegstand van tien jaar of meer. Dit om te
voorkomen dat eigenaren of overheden panden of kavels bewust leeg laten staan om af te kunnen
zien van de compensatieverplichting. Indien bij een leegstand van korter dan tien jaar aangetoond kan
worden dat sprake is van incourant vastgoed en ongewenste leegstand, kan over maatwerk worden
nagedacht. Bij de onderbouwing hiervan dienen minimaal drie partijen betrokken te worden. Denk
hierbij aan eigenaar, gebruiker, gemeente, regio, bedrijventerreinenvereniging of makelaar. Dit
eventuele maatwerk is ter beoordeling aan gedeputeerde staten.
Tabel en Nadere toelichting op (verschil tussen) compensatie van een toegedeelde functie en feitelijke
compensatie
Hieronder is een overzicht opgenomen over hoe compensatie van een toegedeelde functie en feitelijke
compensatie wordt uitgelegd in de meest voorkomende situaties op bedrijventerreinen. Uitgangspunt
hierbij is dat de kavel de functie ‘bedrijf / bedrijven / bedrijventerrein’ heeft.
Hieronder staan ter toelichting een aantal voorbeelden uit onderstaande tabel nader uitgewerkt. Deze
nader uitgewerkte voorbeelden zijn in de rechter kolom met een asterisk gemarkeerd:
•

Transformatie van een zelfstandig kantoor met de functie ‘bedrijf / bedrijven /
bedrijventerrein’ leidt onder compensatie van de toegedeelde functie tot een
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compensatieplicht van dat wat in het omgevingsplan is opgenomen (qua functie,
milieuzonering, oppervlakte en watergebondenheid) terwijl het zelfstandig kantoor (met de
functie ‘bedrijf / bedrijven / bedrijventerrein’) bij feitelijke compensatie niet leidt tot een
compensatieplicht. Er zijn immers geen bedrijfsachtige activiteiten op deze kavel gevestigd.
• Een soortgelijke uitleg is van toepassing op een braakliggend terrein of een pand met
leegstand dat de functie ‘bedrijf / bedrijven / bedrijventerrein’ heeft. Wanneer sprake is van
een compensatieplicht van de toegedeelde functie dient, dat wat het omgevingsplan qua
functie, milieuzonering, watergebondenheid en oppervlakte mogelijk maakt, gecompenseerd
te worden. Bij feitelijke compensatie is in dit geval echter geen sprake van een
compensatieplicht mits de reden van leegstand goed wordt gemotiveerd en er sprake is van
langdurige leegstand of braakliggend en incourant vastgoed.
• Tenslotte een casus met een verschil tussen de feitelijk gebruikte ruimte en de toegedeelde
functie die in het omgevingsplan is opgenomen. Wanneer een bedrijf met geluidruimte zone
3 is gevestigd op een kavel waar het omgevingsplan een geluidruimte zone 4 mogelijk maakt,
dient bij compensatie van de toegedeelde functie geluidruimte zone 4 gecompenseerd te
worden terwijl onder feitelijke compensatie de compensatie van geluidruimte zone 3 vereist
is.
Indien zich een situatie voordoet die niet in deze tabel is opgenomen, dient deze tabel als
uitgangspunt om tot een logische, gedragen en goed onderbouwde conclusie te komen.
Functie (bedrijven)

Compensatie van de toegedeelde Feitelijke compensatie
functie

Voorwaarde: regio beschikt over door
GS geaccordeerde regionale
bedrijventerreinenvisie waaruit blijkt dat vraag
en aanbod in balans zijn
Gerelateerde functies bedrijf of bedrijventerreinen
Functies algemeen nut (bedrijfsachtig): o.a.

Compenseren

Compenseren feitelijk gebruik

Compenseren

Niet compenseren

Zelfstandig kantoor

Compenseren

Niet compenseren

Bedrijfsgebonden kantoor zonder

Compenseren

Niet compenseren

Compenseren

Alleen

gemeentewerf, tramremise
Functies algemeen nut (niet-bedrijfsachtig):
o.a. gevangenis, bedieningscentrale
*

bedrijfswerkzaamheden
Bedrijfsgebonden kantoor met 25%
bedrijfswerkzaamheden
Bedrijfsgebonden kantoor met 50%

bedrijfswerkzaamheden feitelijk compenseren
Compenseren

Alleen

bedrijfsactiviteiten
Braak/leegstaand

bedrijfswerkzaamheden feitelijk compenseren
Compenseren

Bij feitelijke compensatie van leegstaande kavels,
lege panden of panden waarin of kavels waarop
de bedrijvenfunctie niet wordt geaccommodeerd,
moet aangetoond worden dat (tijdens het
moment van het formaliseren van de afspraken
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hierover) sprake van is leegstand van tien jaar of
meer. Dit om te voorkomen dat eigenaren of
overheden panden of kavels bewust leeg laten
staan om af te kunnen zien van de
compensatieverplichting. Indien bij een leegstand
van korter dan tien jaar aangetoond kan worden
dat sprake is van incourant vastgoed en
ongewenste leegstand, kan over maatwerk
worden nagedacht. Bij de onderbouwing hiervan
dienen minimaal drie partijen betrokken te
worden. Denk hierbij aan eigenaar, gebruiker,
gemeente, regio, bedrijventerreinenvereniging of
makelaar. Dit eventuele maatwerk is ter
beoordeling aan GS.
Parkeren op bedrijfskavel

Compenseren

Compenseren.
Uitzondering: kavel wordt zeer extensief
gebruikt (Floor Space Index (hierna: FSI) lager dan
25%). Dan alleen bruto vloeroppervlak van pand
compenseren.

Infra op bedrijfskavel zelf

Compenseren

Compenseren.
Uitzondering: kavel wordt zeer extensief
gebruikt (FSI lager dan 25%). Dan alleen bruto
vloeroppervlak van pand compenseren.

Opslag in buitenlucht op bedrijfskavel

Compenseren

Compenseren.
Uitzondering: kavel wordt zeer extensief
gebruikt (FSI lager dan 25%). Dan alleen bruto
vloeroppervlak van pand compenseren.

Groen op bedrijfskavel

Functie (bedrijven)

Compenseren

Niet compenseren

Compensatie van de toegedeelde

Feitelijke compensatie

functie

Voorwaarde: regio beschikt over door
Op basis van de

GS geaccordeerde regionale

Omgevingsverordening (art. 7.52) bedrijventerreinenvisie waaruit blijkt dat vraag
en aanbod in balans zijn
Ander gebruik
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Horeca

Compenseren

Niet compenseren

Sportschool/ dans/ judo /zang etc.

Compenseren

Niet compenseren

Detailhandel en perifere detailhandel (PDV)

Compenseren

Niet compenseren

Evenementenhal/ indoorspeelhal/ tandarts/

Compenseren

Niet compenseren

Openbaar groen

Compenseren

Niet compenseren

Openbare weg

Compenseren

Niet compenseren

Parkeren op openbare weg

Compenseren

Niet compenseren

Bedrijfsgebruik met

Compenseren wat maximaal

Compenseren feitelijk gebruik

lagere milieuzonering dan wat in het

mogelijk is qua functietoedeling op

omgevingsplan mogelijk is.

deze locatie

Bedrijfsgebruik met lagere milieuzonering dan

Compenseren

tankstation/etc.
Openbaar gebied

Type functie in omgevingsplan
*

Compenseren feitelijk gebruik

functie, maar waar geen
hogere milieuzonering meer terug kan komen,
omdat er bijvoorbeeld woningen in de buurt zijn
gebouwd.
Feitelijk bedrijfsgebruik wordt voortgezet, maar Compenseren

Niet compenseren

bestemde milieuzonering wordt verlaagd.
Functie watergebonden bedrijventerreinen

Compenseren watergebonden

Compenseren feitelijk gebruik

Bedrijventerrein aan het water maar niet in

Compenseren watergebonden

Compenseren feitelijk gebruik

Bedrijf met maatwerkfunctie voor een

Compenseren van hogere

Compenseren van hogere milieuzonering

hogere milieuzonering dan de rest van de

milieuzonering

gebruik door een watergebonden functie

bedrijven.
Mogelijkheid om via een afwijking (maatwerk) Niet compenseren van hogere
een hogere milieuzonering toe te staan

Niet compenseren van hogere milieuzonering

milieuzonering

dan omgevingsplan.
Transformatie bedrijventerreinen naar

Compenseren

Compenseren feitelijk gebruik

functiemenging (bij langdurige onderbenutting
functie)

Artikel 7.52a (grote ruimtevragers)
De provincie wil gericht sturen op de vraag of, waar en hoe nieuwe grootschalige bedrijven in ZuidHolland ruimtelijk gefaciliteerd kunnen worden. Het gaat daarbij vooral om de ruimtevraag van grote
specifieke functies in de logistiek (XXL-logistiek) en de digitale economie (bijvoorbeeld hyperscale en
co-locatie-datacenters), maar ook om andere bedrijfsfuncties die gehuisvest worden in een groot
49

ontwerp wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022, toelichting, versie 15-02-2022
gebouwencomplex. De ruimtevraag van deze grootschalige ontwikkelingen moet worden afgewogen
tegen het belang van ruimtelijke kwaliteit en het belang van het toevoegen van maatschappelijkeconomische waarde. De provincie wil de zogenoemde ‘verdozing’ van het landschap tegengaan, zeker
waar het gaat om functies die relatief te weinig maatschappelijk-economische waarde toevoegen.
De provincie hanteert als uitgangspunt dat nieuwe grote ruimtevragers alleen ruimtelijk gefaciliteerd
kunnen worden wanneer onderbouwd is dat de functies en activiteiten maatschappelijke en
economische waarde toevoegen en tegelijkertijd rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit van
Zuid-Holland. Er kan daarbij gedacht worden aan duurzaamheid, gezondheid, brede welvaart,
innovatiekracht, vergroening, digitalisering van de economie, versterken van de toegevoegde waarde
van een cluster, (multi)modale bereikbaarheid, versterken van een economisch ecosysteem, bijdrage
aan werkgelegenheid en biodiversiteit. Nieuwe locaties worden daarnaast afgewogen ten opzichte van
de bereikbaarheid en de capaciteit van het energienetwerk.
De provincie kiest daarom voor een selectief beleid en, waar mogelijk, het samenbrengen (clusteren)
en ruimtelijk combineren van grootschalige functies aan de hand van ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit,
energietransitie en klimaatadaptatie. Er is aangegeven op welke locaties vestiging van grote
ruimtevragers mogelijk is. Daarbuiten is vestiging uitgesloten. Het gaat daarbij om bedrijven die zijn
gehuisvest in een samenhangend gebouwencomplex op een bedrijfskavel van 5 hectare of meer.
De aangewezen clusters voor grote ruimtevragers zijn enkele nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen
en daarnaast het gehele havenindustrieel complex.
Vestiging van een grote ruimtevrager op een in deze omgevingsverordening aangewezen cluster voor
grote ruimtevragers, is niet vanzelfsprekend. Ook bij vestiging op een cluster is een integrale
belangenafweging nodig, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.
Deze regeling heeft het karakter van een ‘pas op de plaats’. Het is één van de sporen die de provincie
hanteert. De andere sporen zijn onderzoeken en verkennen en de regionale visies voor
bedrijventerreinen. Na afronding van de onderzoeken en verkenningen, alsmede de regionale visies
voor bedrijventerreinen, zal de provincie de tijdelijke regeling (‘pas op de plaats’) aanpassen.
De regeling (‘pas op de plaats’) richt zich op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Het gaat dan in
ieder geval om de locaties die op de zogenoemde 3 hectare kaart (grote buitenstedelijke bouwlocaties)
zijn aangeduid als ‘bedrijventerrein zachte plancapaciteit’. De ontwikkeling van die bedrijventerreinen
is nog niet opgenomen in een omgevingsplan.
Het gaat ook om locaties voor bedrijventerreinen die al wel in een omgevingsplan zijn opgenomen,
maar waar via een wijziging van het omgevingsplan alsnog de vestiging van grote ruimtevragers
mogelijk wordt gemaakt.
§ 7.3.13 Boom- en sierteeltgebied
Artikel 7.56 (boom- en sierteeltgebied)
De verdere ontwikkeling van de Greenport Boskoop tot een economisch concurrerende en duurzame
greenport is van provinciaal belang. In verband hiermee heeft de provincie concentratiegebieden
aangewezen voor boom- en sierteelt. Naast grondgebonden boom- en sierteelt is er ook ruimte voor
niet-grondgebonden pot- en containerteelt op het speciaal daarvoor aangewezen PCT-terrein.
Kassen bij boom- en sierteeltbedrijven
Bij volwaardige boom- en sierteeltbedrijven binnen het boom- en sierteeltgebied zijn kassen
toegestaan. Vanuit landschappelijke overwegingen is dit beperkt tot ten hoogste een derde deel van
het bedrijfsoppervlak. Bij volwaardige boom- en sierteeltbedrijven binnen het PCT-terrein gelden
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ruimere bebouwingsmogelijkheden voor kassen, namelijk tot 70 procent van het beteelbare oppervlak
per bedrijf.
Andere bedrijven
Op het PCT-terrein kan in beperkte mate ook ruimte worden geboden voor bedrijven en andere
functies die een directe binding hebben met de boom- en sierteelt en een bijdrage leveren aan de
verdere ontwikkeling van de greenport tot een economisch concurrerende en duurzame greenport.
Afwijkingsmogelijkheid voor zwaarwegend algemeen belang (onvoorziene ontwikkelingen)
Voor niet voorziene ontwikkelingen binnen het boom- en sierteeltgebied is een afwijkingsmogelijkheid
opgenomen. Deze afwijkingsmogelijkheid kan alleen worden toegepast indien sprake is van een
zwaarwegend algemeen belang en er geen reële mogelijkheid is om die ontwikkeling buiten het
boomen sierteeltgebied te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan de aanleg of de verbreding van
een doorgaande weg. De afwijkingsmogelijkheid biedt de gemeente de mogelijkheid om in het
omgevingsplan gemotiveerd af te wijken van het artikel over boom- en sierteelt in de
omgevingsverordening. Met nadruk wordt erop gewezen dat de afwijkingsmogelijkheid niet ziet op
andere artikelen in de omgevingsverordening.
Bestaande andere functies en bebouwing
Uitgangspunt is dat binnen de begrenzing van het boom- en sierteeltgebied en het PCT-terrein alleen
boom- en sierteeltbedrijven en de daarbij behorende voorzieningen worden toegelaten. De
begrenzing van het boom- en sierteeltgebied en het PCT-terrein is vastgelegd in de
omgevingsverordening. Toch komen binnen de begrenzing van deze gebieden ook bestaande andere
functies voor (niet zijnde boom- en sierteelt), vaak ook met bijbehorende bebouwing. Het kan zowel
gaan om een geïsoleerde afwijkende functie als om geclusterde afwijkende functies, zoals een
bebouwingslint met een menging van bedrijven, woningen en andere functies. Vaak gaat het om
situaties waarbij een ontwikkeling naar boom- en sierteelt ook in de toekomst praktisch gezien vrijwel
niet mogelijk is. Het schrappen en amoveren van een rechtmatig aanwezig afwijkende functie is veelal
geen reële optie, maar het kan ook gaan om een restperceel of een overhoek die toch niet benut kan
worden voor boom- en sierteelt.
Bestaande rechtmatig aanwezige afwijkende functies worden daarom opgenomen in het
omgevingsplan. Beperkte uitbreiding is ook mogelijk, evenals wijziging naar een andere afwijkende
functie. Voorwaarde is wel dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de
bruikbaarheid van het boom- en sierteeltgebied en het PCT-terrein. Daarbij moet ook worden gekeken
naar de toekomstige situatie van het teeltgebied, dus ook naar de herstructureringsmogelijkheden.
Aanpassing begrenzing boom- en sierteeltgebied ten behoeve van bestaande andere functies en
bebouwing
Uitgangspunt is dat binnen de begrenzing van het boom- en sierteeltgebied alleen boom- en
sierteeltbedrijven en de daarbij behorende voorzieningen worden toegelaten. De begrenzing van het
boom- en sierteeltgebied is vastgelegd in artikel 7.55. Toch komen binnen de begrenzing van het
boom- en sierteeltgebied ook bestaande andere functies voor (niet zijnde boom- en sierteelt), vaak
ook met bijbehorende bebouwing. Het kan zowel gaan om een geïsoleerde afwijkende functie als om
geclusterde afwijkende functies, zoals een bebouwingslint met een menging van bedrijven, woningen
en andere functies. Vaak gaat het om situaties waarbij een ontwikkeling naar boom- en sierteelt ook
in de toekomst praktisch gezien vrijwel niet mogelijk is.
In het omgevingsplan kan de begrenzing van het boom- en sierteeltgebied daarom in beperkte mate
worden aangepast, zodat percelen met rechtmatig aanwezige afwijkende bedrijven en functies buiten
het boom- en sierteeltgebied kunnen worden gehouden. Beperkte uitbreiding en functiewijziging naar
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een andere passende functie is dan mogelijk. Doordat de betreffende percelen buiten het boom- en
sierteeltgebied vallen is ook nieuwvestiging van een andere functie dan boom- en sierteelt niet langer
uitgesloten, bijvoorbeeld de bouw van een woning in een lint waar al meerdere woningen aanwezig
zijn. Voorwaarde is wel dat het gaat om een beperkte aanpassing van de begrenzing van het boom- en
sierteeltgebied en dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid
van het teeltgebied. Daarbij moet ook worden gekeken naar de toekomstige situatie van het
teeltgebied, dus ook naar de herstructureringsmogelijkheden.
Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor het buiten het boom- en sierteeltgebied brengen van
nog (grotendeels) onbebouwde restpercelen en overhoeken. Ook als een perceel qua omvang of qua
vorm niet geschikt is voor boom- en sierteelt, zijn er vaak nog mogelijkheden voor voorzieningen (zoals
wateropvang) of boom- en sierteelt gerelateerde functies.
Bijzondere regeling voor maatwerkgebieden
Enkele locaties binnen het boom- en sierteeltgebied zijn aangewezen als maatwerkgebied. Binnen
deze gebieden is zowel voortzetting mogelijk van het gebruik als boom- en sierteeltgebied, als gehele
of gedeeltelijke transformatie naar andere functies.
§ 7.3.19 Traditionele windmolens
Artikel 7.72 (bescherming molenbiotoop)
[.. vervanging van de laatste alinea]
De categorie ‘molens met een bijzondere molenbiotoop’ omvat molens waarvoor vanwege
uiteenlopende redenen een aangepast regime van toepassing is. De afwijkingsmogelijkheid in het
tweede lid biedt de gemeente de ruimte om binnen een dergelijke molenbiotoop, of een deel hiervan,
af te wijken van de regels ten aanzien van de vrije windvang en het zicht op de molen in het eerste lid,
onderdelen a en b. Voorwaarde is dat de molen en molenbiotoop op een goede manier ruimtelijk
worden ingepast. Een goede ruimtelijke inpassing richt zich - met inachtneming van het belang van de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling - op instandhouding en verbetering van de waarden van de
bijzondere molenbiotoop als geheel, zodat de waarden van deze biotoop per saldo zoveel mogelijk
geborgd worden. Hiertoe is per molen een molenbiotooprapport opgesteld waarin de provincie de
waarden van de molenbiotoop heeft vastgelegd. Deze waarden hebben betrekking op een vijftal
aspecten: de vrije windvang, het zicht, de landschappelijke context, de status en de maatschappelijke
invulling. Gemeenten worden geacht om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden
met de inhoud van de molenbiotooprapporten en het provinciebestuur gaat er daarbij van uit dat
gemeenten hierover op voorhand in overleg treden.
De provincie kan, op basis van een toereikende motivering, tot aanwijzing van een bijzondere
molenbiotoop overgaan als er sprake is van een voorzienbare en gewenste maatschappelijke
ontwikkeling waar strikte naleving van de regels in het eerste lid, onderdelen a en b, leidt tot een
ongewenste uitkomst in het ruimtelijke proces. Op voorwaarde dat het belang van de beoogde
ruimtelijke ontwikkeling in de ogen van het provinciale bestuur zwaarder weegt dan het belang van de
vrije windvang en het zicht op de specifieke molen, kan de provincie overgaan tot aanwijzing van een
bijzondere molenbiotoop. Die aanwijzing biedt de gemeente de ruimte om bij uitzondering af te wijken
van de algemene molenbiotooprichtlijn. De motivering, alsmede het bijbehorende ruimtelijke ontwerp
of de door te voeren concrete maatregelen, die leiden tot de aanwijzing van een bijzondere
molenbiotoop, worden ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.
§ 7.3.24 Beschermingszones drinkwatervoorziening (infrastructuur)
Om te voorkomen dat er zonder betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven aanpassingen gedaan
moeten worden aan de hoofddrinkwaterleidingen worden aan het omgevingsplan eisen gesteld om
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een beschermingszone op te nemen. Nieuwe ontwikkelingen worden slecht toelaten als ze geen
belemmeringen opleveren voor het functioneren, het onderhoud en de veiligheid van de
drinkwatervoorziening. Dit naar aanleiding van verschillende gevallen waarin te laat rekening is
gehouden met de aanwezigheid van dit type leidingen waardoor veel extra kosten zijn ontstaan.
Artikel 7.81 (beschermingszone drinkwatervoorziening)
Om te voorkomen dat er zonder betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven aanpassingen gedaan
moeten worden aan de hoofddrinkwaterleidingen worden via regels in het omgevingsplan proceseisen
gesteld. Dit naar aanleiding van verschillende gevallen waarin te laat rekening is gehouden met de
aanwezigheid van dit type leidingen waardoor veel extra kosten zijn ontstaan.

Afdeling 7.4 Waterschapsverordening
§ 7.4.2 Waterschapsverordening (artikel 7.87 t/m artikel 7.88)
In deze paragraaf zijn instructieregels opgenomen voor de waterschapsverordening. De artikelen in
paragraaf 7.4.2 zijn van toepassing op in de waterschapsverordening aangewezen activiteiten
waarvoor een omgevingsvergunning op grond van de waterschapsverordening vereist is. Alle in de
waterschapsverordening aangewezen activiteiten zijn wateractiviteiten, zo blijkt uit de in bijlage 1 van
de Omgevingswet opgenomen definitie voor wateractiviteiten.
In artikel 2.1 van de bruidsschat van de waterschapsverordening zijn beoordelingsregels opgenomen
voor wateractiviteiten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de instructieregel zoals bedoeld in
artikel 6.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De beoordelingsregels zijn nagenoeg gelijk aan de in
artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving opgenomen beoordelingsregels. De
beoordelingsregels in artikel 8.84 Besluit kwaliteit leefomgeving gelden voor de in het Besluit
activiteiten leefomgeving aangewezen wateractiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist
is.
Algemene beoordelingsregels voor wateractiviteiten
Artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving voorziet erin dat de omgevingsvergunning
verenigbaar is met het belang van het beschermen en behouden van de chemische en ecologische
kwaliteit van het watersysteem, als ook met aan het watersysteem toegekende maatschappelijke
functies zoals drinkwateronttrekking.
Ook is expliciet gemaakt dat de vergunning er niet toe mag leiden dat:
•
•

er niet voldaan wordt aan de omgevingswaarden voor waterkwaliteit (en dus ook grondwater);
en
de toestand van het waterlichaam achteruit gaat.

Tot slot dient de omgevingsvergunning rekening te houden met de waterprogramma’s. In de praktijk
wordt er niet zozeer getoetst aan de maatregelen die op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving
vastgesteld moeten in de waterprogramma’s, maar aan de doelstellingen waartoe de maatregelen zijn
opgenomen. Aangezien dit mede de doelen van de kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn zijn,
wordt indirect getoetst aan de kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn.
Het Rijk beoogt met de beoordelingsregels dat een wateractiviteit, waaronder
grondwateronttrekkingen, beoordeeld wordt op zijn effect op de chemische en ecologische kwaliteit
van het watersysteem. Dit omvat ook grondwater dat onderdeel is van het watersysteem. Het gaat
hierbij niet alleen om een direct effect van de activiteit op de grondwaterkwaliteit, maar ook een
indirect effect op de grondwaterkwaliteit als gevolg van het beïnvloeden van een
verontreinigingspluim. Aangezien de toestand van de chemische en ecologische kwaliteit van het
watersysteem wordt afgemeten aan de KRW-doelen, vormen de beoordelingsregels voor
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wateractiviteiten en grondwateronttrekkingen in voldoende mate een basis om ook het effect op een
verontreinigingspluim in relatie tot de KRW-doelen te beoordelen.
Grondwateronttrekkingen die verontreinigingspluimen beïnvloeden
Onder de Wet bodembescherming (Wbb) werd het effect van een grondwateronttrekking op een
verontreinigingspluim expliciet beoordeeld door het Wbb bevoegd gezag doordat er op grond van
artikel 28 Wet bodembescherming een melding werd gedaan. Door het vervallen van de Wet
bodembescherming dienen de beoordelingsregels voor wateractiviteiten, waaronder een
wateronttrekkingsactiviteit waarbij sprake is van het onttrekken van grondwater, in voldoende mate
een basis te bieden om ook het effect op een verontreinigingspluim in relatie tot de KRW-doelen te
beoordelen. De verontreinigingspluimen zijn opgenomen in het regionaal waterprogramma.
De beoordelingsregels zoals bedoeld in artikel 8.84 en daarmee ook in artikel 1.2 van de bruidsschat
van de waterschapsverordening vormen in principe voldoende basis voor het beoordelen van het
indirecte effect op de chemische en ecologische kwaliteit van een watersysteem door het beïnvloeden
van een verontreinigingspluim. Ook dient er rekening gehouden te worden met de in het regionaal
waterprogramma opgenomen maatregelen die zich richten tot grondwaterverontreinigingen in relatie
tot het behalen van de KRW-doelen.
Van de voor het grondwater relevante KRW-doelen worden in de huidige beoordelingsregels de KRWdoelen benoemd die zich richten tot het voorkomen van achteruitgang dan wel het bereiken van de
chemische toestand van het grondwaterlichaam. Het voorkomen van achteruitgang van de kwaliteit
van water bestemd voor menselijke consumptie waarmee met alle waterprogramma’s op grond van
artikel 4.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aan voldaan moet worden, is niet expliciet in de
beoordelingsregels opgenomen. Ook het voorkomen of beperken van de inbreng van een
verontreinigende stof naar het (omliggende) grondwater, zoals bedoeld in de maatregelen die
vastgesteld moeten worden in respectievelijk het regionaal waterprogramma op grond van artikel 4.4,
derde lid, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving of het waterbeheerprogramma op grond van
artikel 4.3, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is niet expliciet onderdeel van de in artikel
8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 1.2 van de bruidsschat waterschapsverordening
opgenomen beoordelingsregels.
Een grondwateronttrekking die een verontreinigingspluim beïnvloedt zal niet zo snel leiden tot het niet
voldoen aan de omgevingswaarden die van belang zijn bij het bepalen van de goede chemische
toestand. Er zijn immers maar acht omgevingswaarden, waarvan nitraat, totaal-fosfaat of chloride niet
vaak gecorreleerd wordt aan reeds in het grondwater aanwezige historische verontreinigingen.
Een verontreinigingspluim die door een grondwateronttrekking beïnvloedt wordt, kan echter wel
leiden tot een inbreng van verontreinigende stoffen naar het omliggende grondwater. Ook kan een
verontreinigingspluim nabij een waterwinlocatie waar water onttrokken wordt voor menselijke
consumptie leiden tot achteruitgang van de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie.
Aanvullende beoordelingsregels en voorschriften wateractiviteit (artikel 7.87 en 7.87a)
Vanwege het wegvallen van artikel 28 van de Wet bodembescherming is het belangrijk dat de
beoordelingsregels voor wateractiviteit in een waterschapsverordening voldoende houvast bieden om
een indirect effect van een grondwateronttrekking op een verontreinigingspluim mee te wegen in de
vergunningverlening, juist voor die KRW-doelen die door een dergelijke beïnvloeding bedreigt kunnen
worden. In Artikel 7.87 is daarom een instructieregel opgenomen zodat aanvullende
beoordelingsregels worden opgenomen in de waterschapsverordening.
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De beoordelingsregels beogen dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit alleen verleend
wordt indien dit niet leidt tot achteruitgang in de kwaliteit van water bestemd voor menselijke
consumptie. Voor het beoordelen of er sprake is van achteruitgang wordt verwezen naar het protocol
‘Monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW’.
Artikel 7.87a bevat een instructieregel om in de waterschapsverodening de plicht op te nemen om
voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning om een inbreng van verontreinigende stoffen
naar het (omliggende) grondwater te voorkomen of beperken. Dit omvat tevens een directe inbreng
van een reeds in het grondwater aanwezige verontreiniging naar het omliggende grondwater.
Of de inbreng tot een risico leidt is afhankelijk van het gebruik dat afhangt van het grondwater. Er zijn
situaties waarbij de beïnvloeding van een verontreiniging leidt tot een ongewenste verspreiding. Er
kan ook sprake zijn van een vermindering, verplaatsing of een verspreiding die de verontreiniging
rondom een kwetsbaar gebied vermindert waardoor de beïnvloeding wenselijk is. De criteria zoals
opgenomen in de Risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in paragraaf 3.4.2 kunnen voor
de beoordeling van de risico’s houvast bieden.
De provincie kiest voor een doelvoorschrift waarbij het behalen van de KRW-doelen voorop staat en
niet zozeer voor een verbod op het verplaatsen of verspreiden van een verontreinigingspluim zoals
onder de Wet bodembescherming vaak het geval was.
Aanvullende beoordelingsregels infiltreren van water (Artikel 7.88)
De instructieregel voor de waterschapsverordening in artikel 7.88 zorgt ervoor dat artikel 3.4 van de
bruidsschatregel
van
de
waterschapsverordening
met
beoordelingsregels
voor
wateronttrekkingsactiviteiten blijft voortbestaan. Net als in de bruidsschatregel is er geen onderscheid
gemaakt tussen het in de bodem brengen van water afkomstig uit een oppervlaktewaterlichaam of
overig water dat in de bodem gebracht wordt, zoals het grondwater. Hiermee zijn de toetsingswaarden
voor het te infiltreren water in bijlage XIX waar artikel 8.89 van het Besluit kwaliteit leefomgeving naar
verwijst, van toepassing op zowel oppervlaktewater als grondwater dat in de bodem gebracht wordt
met het oog dit op een later moment te onttrekken.
De regels in artikel 8.89 van het Besluit kwaliteit leefomgeving betreffen een voortzetting van artikel
6.26, derde lid, van de Waterwet en de regels uit het Infiltratiebesluit bodembescherming (Stb. 1993,
233). Artikel 6.26, derde lid van de Waterwet stelde het volgende:
“Een vergunning voor het infiltreren van water wordt slechts verleend, indien er geen gevaar is voor
verontreiniging van het grondwater. Bij de beoordeling van dat gevaar worden de krachtens artikel 12
van de Wet bodembescherming gestelde regels in acht genomen.”
Artikel 12 van de Wet bodembescherming bepaalde dat bij algemene maatregel van bestuur ten
aanzien van het infiltreren van water, zoals was bedoeld in de Waterwet, regels gesteld moesten
worden die aangaven:
a. wanneer er sprake was van gevaar voor verontreiniging van het grondwater;
b. welke voorschriften ter bescherming van het grondwater verbonden moesten worden aan een
vergunning voor dat infiltreren van water.
Het Infiltratiebesluit bodembescherming bevatte deze regels, met dien verstande dat de regels enkel
gericht waren op het infiltreren van water dat afkomstig is van een oppervlaktewaterlichaam, ondanks
dat zowel artikel 6.26, derde lid, van de Waterwet als artikel 12 van de Wet bodembescherming
spraken over infiltreren van water.
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Dit heeft te maken met het feit dat het Infiltratiebesluit bodembescherming zijn oorsprong had in het
stellen van regels aan infiltraties van oppervlaktewater ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
Inmiddels wordt al lang niet meer enkel oppervlaktewater geïnfiltreerd in de bodem met als doel dit
op een later moment te onttrekken. In het kader van het vergroten van de zoetwatervoorraden of
bijvoorbeeld het tegengaan van bodemdaling wordt steeds vaker water dat niet afkomstig is van een
oppervlaktewater, zoals hemelwater of grondwater, in de bodem gebracht. De beoordelingsregels
zoals opgenomen in Artikel 8.89 van het Besluit kwaliteit leefomgeving richten zich echter nog steeds
alleen tot het in de bodem brengen van water dat afkomstig is van een oppervlaktewaterlichaam. Met
de instructieregel worden de regels van toepassing verklaard op al het water dat geïnfiltreerd wordt.
Dit is wat artikel 3.4. van de bruidsschat waterschapsverordening ook al doet.
Beleidsregels voor wateronttrekkingsactiviteiten met de provincie als bevoegd gezag
Niet voor alle wateractiviteiten is het waterschap het bevoegd gezag. In enkele gevallen is de provincie
bevoegd gezag. Voor deze wateractiviteiten kan de provincie in deze paragraaf geen instructieregels
opnemen die er voor zorgen dat er beoordelingsregels worden opgenomen. Voor de in het Besluit
activiteiten leefomgeving aangewezen wateronttrekkingsactiviteiten, waar de provincie bevoegd voor
is, zijn de beoordelingsregels voor wateractiviteiten in artikel 8.84 en artikel 8.89 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving van toepassing. De provincie gaat de in deze paragraaf opgenomen aanvullende
beoordelingsregels voor grondwateronttrekkingen waar het waterschap bevoegd voor is, ook
toepassen op de grondwateronttrekkingen, waaronder infiltraties, waar de provincie bevoegd voor is.
Het Rijk heeft echter geen grondslag geboden om in de omgevingsverordening beoordelingsregels op
te nemen voor de in het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen wateractiviteiten. Daarom
zullen de beoordelingsregels zoals opgenomen in deze paragraaf als beleidsregel worden vastgesteld
voor grondwateronttrekkingen als bedoeld in Artikel 16.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving
waar de provincie bevoegd voor is.
§ 7.4.3 Wateronttrekkingsactiviteit
[wijziginstructie: de artikelsgewijze toelichting bij artikel 7.92 komt te vervallen]

Afdeling 7.5 Omgevingsvergunning
§ 7.5.4 Omgevingsvergunning activiteit met betrekking tot het beheren, beperken of ongedaan maken
van verontreinigd grondwater
Artikel 7.102 (beoordelingsregels activiteiten met gevolgen voor waterlichaam)
Een grondwatersanering heeft gevolgen voor grondwaterlichamen. Om die reden worden ingevolge
artikel 7.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving beoordelingsregels als bedoeld in het tweede lid,
derde lid en vierde lid van dat artikel gesteld. Hiermee wordt eenzelfde toetsingskader verwezenlijkt
als voor de wateractiviteiten die op rijksniveau een omgevingsvergunning vereisen en waarvoor het
generieke toetsingskader van artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving geldt. Gedeputeerde
staten zijn op grond van dit artikel verplicht de doelstellingen voor het beheer van watersystemen bij
de beoordeling van de aanvraag te betrekken en daarbij rekening te houden met de
waterprogramma’s die van toepassing zijn op het betreffende watersysteem. Ook wordt een
omgevingsvergunning niet verleend in geval de verlening daarvan niet verenigbaar is met de
omgevingswaarden voor de KRW-oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen of het vereiste
van “het voorkomen van achteruitgang” van de toestand van die waterlichamen. Met artikel 7.102 is
uitvoering gegeven aan deze instructieregel van het Rijk.
Het derde lid, onder d en c bevat de in artikel 7.87 opgenomen aanvullende beoordelingsregels voor
wateractiviteiten. Hiermee wordt geborgd dat de omgevingsvergunning alleen verleend wordt indien
deze verenigbaar is met de alle voor grondwater relevante doelen die de Kaderrichtlijn Water kent.
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Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar artikel 7.87 Beoordelingsregel activiteit met
gevolgen voor waterlichaam.
Artikel 7.103 (voorschriften activiteit met gevolgen voor waterlichaam)
Dit artikel is gelijk aan de in artikel 7.87a opgenomen voorschriften voor een activiteit met gevolgen
voor waterlichaam. Voor een toelichting wordt verwezen naar dit artikel.
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