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Ter inzage periode
Donderdag 15 februari 2018 tot en met woensdag 4 april 2018.
Algemene toelichting
Regelmatig blijkt behoefte aan wijziging van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening,
bijvoorbeeld vanwege aanpassingen van of verplichtingen vanuit nationale en Europese wet- en
regelgeving of wijzigingen in ons provinciale beleid. Deze actie levert een aantal aanpassingen op
van onze Omgevingsvisie en onze Omgevingsverordening.
Voor de hierna volgende teksten geldt het volgende:
•
•
•
•

Doorgestreept = tekst die vervalt na vaststelling door Provinciale Staten
Geel (in ruimtelijke plannen.nl) of groen gemarkeerd (in onze viewer) = dit wordt de
nieuwe tekst na vaststelling door Provinciale Staten
Alleen nieuwe hoofdstukken en bijlagen en hoofdstukken en bijlagen waarin een wijziging is
opgenomen, zijn ter inzage gelegd
U kunt alleen een zienswijze indienen op de nieuwe en gewijzigde teksten en nieuwe en
gewijzigde kaartonderdelen

Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.omgevingsvisie.nl
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Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2017/2018
Ter inzage periode
Donderdag 15 februari 2018 tot en met woensdag 4 april 2018.
Algemene toelichting
Regelmatig blijkt behoefte aan wijziging van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening, bijvoorbeeld vanwege
aanpassingen van of verplichtingen vanuit nationale en Europese wet- en regelgeving of wijzigingen in ons provinciale
beleid. Deze actie levert een aantal aanpassingen op van onze Omgevingsvisie en onze Omgevingsverordening.
Voor de hierna volgende teksten geldt het volgende:
• Doorgestreept = tekst die vervalt na vaststelling door Provinciale Staten
• Geel (in ruimtelijke plannen.nl) of groen gemarkeerd (in onze viewer) = dit wordt de nieuwe tekst na vaststelling
door Provinciale Staten
• Alleen hoofdstukken en bijlagen waarin een wijziging is opgenomen, zijn ter inzage gelegd
• U kunt alleen een zienswijze indienen op de gewijzigde teksten en gewijzigde kaartonderdelen
Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.omgevingsvisie.nl
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ALGEMENE TOELICHTING

5

0.1 Ambitie en bestuursfilosofie van de provincie Overijssel
(tekst ongewijzigd)

0.1.4 Opbouw naar doelgroepen
(....)
Dit leidt ertoe dat er een integrale regeling wordt geboden voor de diverse onderwerpen waarvoor de provincie
normstellend wil optreden - de Omgevingsverordening feitelijk een kaft vormt met daarbinnen 7 verschillende
‘verordeningen’ gericht op verschillende doelgroepen, die onderling zijn afgestemd om dubbelingen te voorkomen. Het
gaat dan om de ruimtelijke verordening (hoofdstuk 2), de milieuverordening (hoofdstuk 3), de waterverordening
(hoofdstuk 4), de verkeersverordening (hoofdstuk 5), het luchthavenbesluit Twente Airport (hoofdstuk 6) en de
natuurverordening (hoofdstuk 7) en de Wro-coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000 (hoofdstuk 8). De
overige hoofdstukken bevatten algemene bepalingen.

0.1.5 Hoofdstukindeling
(....)
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de aansluiting op en het gebruik van provinciale (vaar)wegen en is gericht op
weggebruikers en ‘aanwonenden’.
(....)
De hoofdstukken 8 en 9 zijn gereserveerd voor mogelijke toekomstige aanvullingen.
Hoofdstuk 8 bevat de WRO-coördinatieverordening voor de Ontwikkelopgave Natura 2000. Hierin wordt geregeld dat
de ruimtelijke besluiten die nodig zijn voor de Ontwikkelopgave Natura 2000 gecoördineerd tot stand moeten komen.
Dit houdt kort gezegd in dat de besluiten gezamenlijk de benodigde procedure doorlopen (dan wel alles in één keer,
danwel geclusterd).
Hoofdstuk 9 is gereserveerd voor mogelijke toekomstige aanvullingen.
(....)
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0.2 Ruimtelijke verordening
0.2.5 Barro en Bro
(....)
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) staan instructieregels die voor het merendeel gericht zijn
aan gemeenteraden. Deze inhoudelijke instructieregels verplichten om in bestemmingsplannen op een bepaalde
manier rekening te houden met nationale belangen. Voor een beperkt aantal onderwerpen is gekozen voor een
getrapte regeling. Daarbij krijgt de provincie de opdracht om een nadere invulling te geven aan een nationale belang en
daarvoor in de provinciale verordening instructies over bestemmingsplannen op te nemen voor gemeenteraden. Niet
elk nationaal thema waarvoor een getrapte regeling is gekozen, is voor elke provincie relevant. Zo zijn er in Overijssel
geen erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde aangewezen. Voor de provincie Overijssel is alleen de
opdracht om hetde EHS (nu Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) nader te regelen van
toepassing. Met de regeling in titel 2.7 in de Omgevingsverordening wordt voldaan aan de opdracht in titel 2.10
(Natuurnetwerk Nederland Ecologische Hoofdstructuur) van het Barro.
(....)

7

0.4 Waterverordening
(....)
Daarnaast bevat paragraaf 4.3 bepalingen met betrekking tot het beheer en onderhoud van vooral provinciale
vaarwegen.

8

0.5 Verkeersverordening
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de aansluiting op en het gebruik van provinciale (vaar)wegen en is gericht op
weggebruikers en ‘aanwonenden’.
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0.7 Natuurverordening
(....)
De Wet natuurbescherming regelt de wijze waarop de bescherming van de natuur vorm krijgt en geeft invulling aan de
afspraken tussen Rijk en provincies uit het Bestuursakkoord Natuur. De provincie heeft hierbij nieuwe bevoegdheden
gekregen. De invulling van deze bevoegdheden is geregeld in hoofdstuk 7. Ook wordt een aantal bestaande
bevoegdheden (bijvoorbeeld beheer en schadebestrijding) opnieuw geregeld in de wet. De regeling uit de Verordening
Beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel is opgenomen in hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 7 zijn voor de onderdelen gebiedsbescherming, houtopstanden, soortenbescherming, bestrijding
faunaschade, tegemoetkoming faunaschade, faunabeheerplan, faunabeheereenheid en wildbeheereenheden regels
opgenomen.
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0.8 Wro-coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000
PM
Per 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Ten behoeve van het PAS zijn PASgebiedsanalyses vastgesteld, waarin de huidige situatie van de Natura 2000-gebieden staat beschreven en de
beoogde instandhoudingdoelstellingen in relatie tot stikstof. Om de instandhoudingdoelstellingen te behalen zijn PASmaatregelen opgenomen die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Realisatie van de PAS-maatregelen in en
nabij de Natura 2000-gebieden draagt bij aan een goede balans tussen enerzijds behoud en herstel van natuurlijke
kwaliteiten en anderzijds de economische ontwikkeling in de omgeving van deze Natura 2000-gebieden. Op deze
manier ontstaat er weer ontwikkelingsruimte. Daarnaast moeten op basis van de Wet natuurbescherming provincies
en/of het Rijk voor alle Natura 2000-gebieden een beheerplan vaststellen. Deze beheerplannen bevatten de huidige
situatie van de gebieden en de beoogde instandhoudingdoelstellingen. De PAS-gebiedsanalyses vormen de basis voor
de beheerplannen, maar naast de stikstofgerelateerde PAS-maatregelen zijn er ook andere maatregelen die nodig zijn
voor realisatie van de instandhoudingdoelstellingen opgenomen.
De PAS-maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses moeten over het algemeen voor 1 juli 2021 gerealiseerd zijn. De
niet-PAS maatregelen uit de beheerplannen moeten binnen zes jaar na vaststelling van het beheerplan zijn
gerealiseerd. Dit betekent dat er een aanzienlijke ontwikkelopgave voor natuurbescherming en -ontwikkeling ligt voor
de provincie Overijssel.
Voor de uitvoering van de beoogde maatregelen zijn meerdere (overheids)besluiten (ruimtelijke plannen, vergunningen,
ontheffingen, etc.) noodzakelijk. Elk van deze besluiten kent een eigen (voorbereidings)procedure en termijn(en). Om
de beoogde maatregelen tijdig te kunnen nemen, is het noodzakelijk om de besluiten en bijbehorende procedures zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt in de artikelen 3.33 en 3.34
Provinciale Staten (PS) de mogelijkheid om de voorbereiding, behandeling en bekendmaking van deze besluiten te
coördineren door de provinciale coördinatieregeling uit de Wro van toepassing te verklaren op alle percelen waar deze
maatregelen nodig zijn. Hiertoe is een coördinatieverordening vastgesteld door Provinciale Staten. In hoofdstuk 8 is
deze coördinatieverordening opgenomen.
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0.11 Ontheffingsbepalingen
Op een aantal punten in de verordening is voorzien in ontheffingsmogelijkheden voor Gedeputeerde Staten om te
zorgen voor de nodige flexibiliteit. Benadrukt wordt dat de ontheffingen gekoppeld zijn aan de aard van het betreffende
hoofdstuk. Dit betekent dat de ontheffing in hoofdstuk 2 een vrijstelling inhoudt voor een gemeenteraad van de
opdracht die in de verordening in algemene zin aan gemeenteraden wordt gegeven om hun bestemmingsplannen in
overeenstemming te brengen met de inhoud van de verordening. De ontheffingen in hoofdstuk 3 maken onder
voorwaarden specifieke activiteiten mogelijk binnen gebieden waarvoor een algemeen geformuleerd verbod geldt
(bijvoorbeeld activiteiten waardoor schadelijke stoffen in het grondwater terecht zouden kunnen komen). De
ontheffingen in hoofdstuk 4 richten zich niet alleen op waterschappen, maar op een ieder die veranderingen wil
aanbrengen aan scheepvaartwegen en/of werken wil uitvoeren in de oevers van scheepvaartwegen. In hoofdstuk 11
zijn de procedurebepalingen ten aanzien van ontheffingsaanvragen opgenomen. Ook vind je hier de hardheidsclausule
waarmee afweken kan worden van de regels in hoofdstuk 2. Afwijken kan alleen als een ontwikkeling onevenredig
belemmerd wordt door de regels in het ruimtelijk deel van de Omgevingsverordening terwijl dit niet in verhouding staat
tot de provinciale belangen waarvoor de regels zijn vastgesteld. Ook moet vooraf een ontheffing verleend worden door
GS.
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0.13 Wijze van publicatie
(tekst ongewijzigd)
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Colofon
Uitgave
Omgevingsverordening Overijssel, 12 april 2017
Eindredactie
Trijnie Drint
Kaarten
Beleidsinformatie provincie Overijssel
beleidsinformatie@overijssel.nl
Inlichtingen bij
Trijnie Drint
Willemijne Moes en Janneke Wessels
Programmaleiders Revisie Omgevingsvisie
omgevingsvisie@overijssel.nl
omgevingsvisie.nl
Ter inzage periode
Donderdag 15 februari 2018 tot en met woensdag 4 april 2018.
Algemene toelichting
Regelmatig blijkt behoefte aan wijziging van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening, bijvoorbeeld vanwege
aanpassingen van of verplichtingen vanuit nationale en Europese wet- en regelgeving of wijzigingen in ons provinciale
beleid. Deze actie levert een aantal aanpassingen op van onze Omgevingsvisie en onze Omgevingsverordening.
Voor de hierna volgende teksten geldt het volgende:
• Doorgestreept = tekst die vervalt na vaststelling door Provinciale Staten
• Geel (in ruimtelijke plannen.nl) of groen gemarkeerd (in onze viewer) = dit wordt de nieuwe tekst na vaststelling
door Provinciale Staten
• Alleen hoofdstukken en bijlagen waarin een wijziging is opgenomen, zijn ter inzage gelegd
• U kunt alleen een zienswijze indienen op de gewijzigde teksten en gewijzigde kaartonderdelen
Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.omgevingsvisie.nl
Adresgegevens
Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Disclaimer
Deze versie van de Omgevingsverordening Overijssel bieden wij conform het Besluit ruimtelijke ordening elektronisch
(digitaal) aan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast wordt de Omgevingsverordening ook in een viewer getoond die
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u kunt benaderen via onze provinciale website www.omgevingsvisie.nl. Tevens stellen wij analoge versies
beschikbaar. Bij verschillen tussen de analoge en digitale versie geldt de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl
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REGELS
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Hoofdstuk 1 Algemeen
(tekst ongewijzigd)

17

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke verordening
Titel 2.3 Werklocaties (Bedrijventerreinen en kantoren(locaties))
artikel 2.3.1 Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. Nieuw bedrijventerrein: een locatie voor bedrijvigheid en bij die bedrijven behorende kantoorruimte, waarvoor nog
geen omgevingsvergunning is afgegeven.
b. Kantorenlocatie: werklocatie met zelfstandige kantoren
c. Actueel onderzoek bedrijventerreinen: door de raad vastgesteld onderzoek waarin de behoefte van de gemeente
aan nieuw bedrijventerrein is onderbouwd op basis van de regionale behoefte werklocaties, markt- en
vastgoedanalyses en andere relevante gegevens.
d. Regionale behoefte bedrijventerreinen: door Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale analyse waarin de
regionale behoefte aan nieuw bedrijventerrein is onderbouwd op basis van provinciale behoefteprognoses.
e. Afspraken bedrijventerreinen: bestuurlijke afspraken tussen provincie Overijssel en gemeenten over onder meer:
ambitieniveau voor de economische ontwikkeling van de regio, profilering van bedrijventerreinen,
toekomstbestendig maken en houden van de bestaande voorraad, (her)programmering van het aanbod aan
bedrijventerreinen, en de bijbehorende programmeringsdocumenten, zoals voor een aangegeven periode zijn
gemaakt.
f. Regio: de gemeenten die onderdeel uitmaken van de samenhangende markt voor bedrijventerreinen die bediend
wordt met de vestigingsmogelijkheden die een gemeente biedt aan bedrijven.
a. bedrijventerreinenvisie: gemeentelijk beleidsdocument waarin staat hoe de bedrijventerreinenprogrammering
binnen de gemeente zal worden ingevuld en dat tot stand komt in onderlinge afstemming met buurgemeenten;
b. bedrijventerrein: werklocaties voor bedrijvigheid en bij de bedrijven behorende kantoorruimte;
c. kantorenvisie: gemeentelijk beleidsdocument waarin staat hoe de kantorenprogrammering binnen de gemeente
zal worden ingevuld en dat tot stand komt in overleg en samenwerking met marktpartijen en in onderlinge
afstemming met buurgemeenten;
d. ruimtelijk-economische onderbouwing: gemeentelijk document waarin vanuit ruimtelijk-economische
overwegingen een onderbouwing is gegeven van de behoefte aan realisatie van nieuwe zelfstandige kantoren en
dat tot stand komt in overleg en samenwerking met marktpartijen en in onderlinge afstemming met
buurgemeenten;
e. kantorenlocatie: werklocatie met zelfstandige kantoren.

artikel 2.3.2 Realisatie nieuw bedrijventerrein
zie toelichting artikel 2.3.2 Bedrijventerreinen

lid 1
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuw bedrijventerrein als de
behoefte daaraan is aangetoond door middel van actueel onderzoek bedrijventerreinen.
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in de totstandkoming van nieuwe bedrijventerreinen indien de nieuwe
bedrijventerreinen naar aard, omvang en locatie in overeenstemming zijn met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie
waarover overeenstemming is bereikt met de buurgemeenten en met Gedeputeerde Staten.

lid 2
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In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen, zoals vastgesteld in
het kader van actueel onderzoek bedrijventerreinen, voorzien.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt de eis van overeenstemming met buurgemeenten niet voor buurgemeenten
buiten de provincie Overijssel. In dat geval is het voldoende dat aangetoond is dat afstemmingsoverleg heeft
plaatsgevonden.

lid 3
In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor afspraken bedrijventerreinen van toepassing zijn, mag - in afwijking
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de behoefte zoals
vastgesteld in het kader van de afspraken bedrijventerreinen.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op die bestemmingsplannen waarvoor geldt dat de provinciale diensten in
het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/10 BRO een positief advies hebben uitgebracht over het
voorontwerp.

lid 4
De behoefte aan nieuw bedrijventerrein zoals bedoeld in lid 1 wordt geacht te zijn aangetoond als realisatie daarvan
past binnen de geldende afspraken bedrijventerrein zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en provincie op basis van
regionale afstemming.

lid 5
Wanneer de realisatie van nieuw bedrijventerrein niet past binnen geldende afspraken bedrijventerreinen of wanneer er
voor de gemeente geen afspraken bedrijventerreinen gelden, dan moet de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen
aangetoond worden door middel van actueel onderzoek bedrijventerreinen waarop de instemming is verkregen van
zowel de gemeenten in de regio als Gedeputeerde Staten.

lid 6
In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten hebben ingestemd niet voor
buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie Overijssel. In dat geval moet zijn aangetoond dat
afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.

artikel 2.3.3 Actueel onderzoek
lid 1
Het actueel onderzoek bedrijventerreinen zoals bedoeld in artikel 2.3.1 wordt eens in de 2 jaar geactualiseerd.
Bestemmingsplannen voorzien niet in de totstandkoming van nieuwe zelfstandige kantoren en/of kantorenlocaties.

lid 2
Gedeputeerde Staten stellen de nadere eisen vast waaraan actueel onderzoek bedrijventerreinen als bedoeld in artikel
2.3.1 moet voldoen.
In afwijking van het eerste lid kan met een bestemmingsplan medewerking worden verleend aan de totstandkoming
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van nieuwe zelfstandige kantoren als in een ruimtelijk-economische onderbouwing is aangetoond dat:
1. er behoefte is aan extra kantoorruimte waarin niet kan worden voorzien vanuit de bestaande capaciteit aan
kantoorruimte;
2. de buurgemeenten en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de conclusie dat er behoefte is aan extra
kantoorruimte zoals voorzien in het bestemmingsplan.

lid 3
Wanneer een gemeente nalaat om het onderzoek bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 2.3.1 onder c tijdig te
actualiseren, dan kunnen Gedeputeerde Staten een actueel onderzoek bedrijventerreinen voor de betreffende
gemeente vaststellen dat in de plaats komt van het eerdere onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen van de
gemeente.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt de eis van instemming van buurgemeenten niet voor buurgemeenten buiten
de provincie Overijssel. In dat geval is het voldoende dat aangetoond is dat afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.

lid 4
vervallen
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op die bestemmingsplannen waarvoor geldt dat de provinciale diensten in
het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/10 BRO een positief advies hebben uitgebracht over het
voorontwerp.

artikel 2.3.4 Vervangende instemming provincie
lid 1
In het geval gemeenten in de regio weigeren in te stemmen met het actueel onderzoek bedrijventerrein, treedt de
instemming van Gedeputeerde Staten daarvoor in de plaats.
In het geval dat schriftelijk is onderbouwd dat in redelijkheid geen overeenstemming kon worden bereikt met een
buurgemeente, treedt de overeenstemming met Gedeputeerde Staten in de plaats van de verplichte overeenstemming
met buurgemeenten zoals bepaald in artikel 2.3.2 en artikel 2.3.6.

lid 2
Gedeputeerde Staten weigeren de vervangende instemming in elk geval als het te realiseren bedrijventerrein niet past
binnen de regionale behoefte bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 2.3.1 sub d.
Gedeputeerde Staten besluiten tot overeenstemming als bedoeld in lid 1 indien genoegzaam is aangetoond dat de
ontwikkeling van bedrijventerrein past binnen de provinciale visie op de bedrijventerreinenprogrammering.

lid 3
Vervallen
Gedeputeerde Staten besluiten tot overeenstemming als bedoeld in lid 1 indien genoegzaam is aangetoond dat de
ontwikkeling van nieuwe kantoren past binnen de provinciale visie op de ontwikkeling van de (regionale) kantorenmarkt.
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artikel 2.3.5 Opdracht tot aanpassing bestemmingsplannen
lid 1
Bestemde, maar nog niet gerealiseerde mogelijkheden voor het realiseren van bedrijventerrein in geldende
bestemmingsplannen waarvan met actueel onderzoek bedrijventerreinen niet kan worden aangetoond dat daaraan de
komende 10 jaar behoefte is, moeten worden geschrapt.

lid 2
De opdracht in lid 1 om capaciteit te schrappen geldt niet voor bestemde, maar nog niet gerealiseerde mogelijkheden
voor het realiseren van bedrijventerrein die passen binnen de geldende afspraken bedrijventerreinen, zoals die zijn
gemaakt tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming.

lid 3
Binnen 6 maanden na de vaststelling van actueel onderzoek bedrijventerreinen stelt de raad vast welke mogelijkheden
voor het realiseren van bedrijventerrein moeten worden geschrapt om te voldoen aan de opdracht in lid 1.

lid 4
Binnen een termijn van 2 jaar na het raadsbesluit als bedoeld in lid 3 worden de daarin benoemde mogelijkheden voor
het realiseren van bedrijventerrein met een herziening van het bestemmingsplan geschrapt.

lid 5
Voor gemeenten waarvoor afspraken bedrijventerreinen van toepassing zijn geldt als termijn waarbinnen
overcapaciteit geschrapt moet worden de termijn zoals die hiervoor in de afspraken bedrijventerreinen is vastgelegd.

artikel 2.3.6 Nieuwe kantoren en kantorenlocaties
zie toelichting bij artikel 2.3.3 Kantoren

lid 1
Bestemmingsplannen voorzien niet in de totstandkoming van nieuwe zelfstandige kantoren en/of kantorenlocaties.

lid 2
In afwijking van het eerste lid kan met een bestemmingsplan medewerking worden verleend aan de totstandkoming
van nieuwe zelfstandige kantoren als in een ruimtelijk-economische onderbouwing is aangetoond dat:
a. er behoefte is aan extra kantoorruimte waarin niet kan worden voorzien vanuit de bestaande capaciteit aan
kantoorruimte;
b. de buurgemeenten en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de conclusie dat er behoefte is aan extra
kantoorruimte zoals voorzien in het bestemmingsplan.

lid 3
In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt de eis van instemming van buurgemeenten niet voor buurgemeenten buiten
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de provincie Overijssel. In dat geval is het voldoende dat aangetoond is dat afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.

Titel 2.7 Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur
(EHS))
zie toelichting titel 2.7 Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))

artikel 2.7.1 Begripsbepalingen
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.7.2 Werkingsgebied
1. Het werkingsgebied van titel 2.7 wordt begrensd door de geometrische plaatsbepaling van de EHS op de digitale
kaart ‘EHS’ horende bij deze verordening.
2. Provinciale Staten passen de begrenzing van de EHS aan op ontwikkelingen waarvoor op grond van artikel 2.7.4
is afgeweken van het beschermingsregime van artikel 2.7.3.
3. Bij de herbegrenzing als bedoeld in lid 2 geldt de voorwaarde dat het areaal van de EHS per saldo ten minste
gelijk blijft.
4. De voorwaarde als bedoeld in lid 3 geldt niet bij aanpassing van de begrenzing van gebieden die aangeduid zijn
als ‘Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000’ en ‘Bruto begrensd’.
zie toelichting artikel 2.7.2 Werkingsgebied

lid 1
Het werkingsgebied van titel 2.7 wordt begrensd door de geometrische plaatsbepaling van het NNN (voorheen EHS)
op de digitale kaart ‘NNN (voorheen EHS)' horende bij deze verordening.

lid 2
Gedeputeerde Staten passen de begrenzing van het NNN (voorheen EHS) aan op ontwikkelingen waarvoor op grond
van artikel 2.7.4 is afgeweken van het beschermingsregime van artikel 2.7.3.

lid 3
Gedeputeerde Staten passen tevens de begrenzing van het NNN (voorheen EHS) op ondergeschikte punten aan,
indien dit nodig is op basis van aanpassing van het Natuurbeheerplan en andere provinciale besluiten die gericht zijn
op de uitvoering van de NNN (voorheen EHS), mits de wezenlijke kenmerken en waarden worden behouden.

lid 4
Bij de herbegrenzing als bedoeld in lid 2 en 3 geldt de voorwaarde dat het areaal van het NNN (voorheen EHS) per
saldo ten minste gelijk blijft.

lid 5
De voorwaarde als bedoeld in lid 4 3 geldt niet bij aanpassing van de begrenzing van gebieden die aangeduid zijn als
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‘Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000'en ‘Zoekgebied natuur’.

artikel 2.7.3 Beschermingsregime
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden
(tekst ongewijzigd)
Zie toelichting artikel 2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden

artikel 2.7.5 Compensatieplan
(tekst ongewijzigd)
Zie toelichting artikel 2.7.5 Compensatieplan

Titel 2.13 Drinkwatervoorziening
Zie toelichting titel 2.13 Drinkwatervoorziening

artikel 2.13.1 Begripsbepalingen
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.2 Waterwingebieden
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.3 Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.4 Niet-risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.5 Niet-risicovolle functies en grote risicovolle functies in intrekgebieden
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.6 Grote of grootschalige -risicovolle functies
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.7 Grondwaterbeschermingsgebieden met een stedelijke functie
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(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.8 Intrekgebieden met stedelijke functies
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.9 Toelichting op bestemmingsplan
(tekst ongewijzigd)

Titel 2.14 Watergebiedsreserveringen
Zie toelichting titel 2.14 Watergebiedsreserveringen

artikel 2.14.4 Overstroombaar gebied
(tekst ongewijzigd)

Titel 2.15 Windturbines
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting titel 2.15 Windturbines
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Hoofdstuk 3 Milieuverordening (grondwaterbescherming en bodem)
Titel 3.1 Grondwaterbescherming, algemeen
(tekst ongewijzigd)

Titel 3.2 Grondwaterbescherming
Paragraaf 3.2.2 Grondwaterbeschermingsgebieden
(tekst ongewijzigd)

Paragraaf 3.2.3 Boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting paragraaf 3.2.3 Boringsvrije zones

Paragraaf 3.2.4 Ontheffingen in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en
boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting paragraaf 3.2.4 Ontheffingen in waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones

Paragraaf 3.2.5 Meldingen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting paragraaf 3.2.5 Meldingen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije
zones

Paragraaf 3.2.6 Vergoeding van kosten en schade in waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd) zie toelichting paragraaf 3.2.6 Vergoeding van kosten en schade in waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zonesZ

Titel 3.3 Bodem
Paragraaf 3.3.2 Ontgrondingen
Zie toelichting paragraaf 3.3.2 Ontgrondingen

artikel 3.3.2.1 Vrijstelling vergunningplicht
Zie toelichting artikel 3.3.2.1 Vrijstelling vergunningplicht

lid 1
Geen vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet is vereist voor ontgrondingen voor de navolgende werken of
werkzaamheden:
a. het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van rijkswaterstaatswerken en werken door of op last van de
provincie Overijssel;
b. het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk, waarvan het oppervlak is vastgelegd op de
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plankaart of op het inrichtingsplan van een onherroepelijk bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan of van
een onherroepelijk projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 en 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij niet
dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke niveau;
(....)

lid 3
In afwijking van het eerste lid zijn deze vrijstellingen niet van toepassing als er op grond van de Wet milieubeheer en
het Besluit m.e.r. een m.e.r.(beoordelings)plicht geldt.
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Hoofdstuk 4 Waterverordening
Titel 4.1 Begripsbepalingen
(tekst ongewjizigd)

Titel 4.2 Normen regionale keringen en wateroverlast, verdringingsreeks
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting titel 4.2 Normen regionale keringen en wateroverlast, verdringingsreeks

artikel 4.2.1 Aanwijzen regionale waterkeringen

Titel 4.3 Toedeling beheer watersysteem en beheer en instandhouding vaarwegen
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting titel 4.3 Toedeling beheer watersysteem en beheer en instandhouding vaarwegen

artikel 4.3.9 Verboden met ontheffingsmogelijkheid voor provinciale vaarwegen (lijst A) en de
bijbehorende werken
Zie toelichting artikel 4.3.9 Verboden met ontheffingsmogelijkheid voor provinciale vaarwegen (lijst A) en de
bijbehorende werken

lid 1
Het is verboden om:
a. veranderingen aan te brengen aan de scheepvaartweg;
b. enig werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in, onder of binnen een afstand
van tien meter landinwaarts van de scheepvaartweg horizontaal gemeten vanuit de oeverlijn.Dit verbod geldt niet
voor het Giethoornse meer, de Beulakerwijde en de Belterwijde.

lid 2
vervallen
Dit verbod geldt niet voor het Giethoornse meer, de Beulakerwijde en de Belterwijde.

lid 4
Een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:
a. de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de ontheffing niet meer op dezelfde wijze zou worden verleend;
b. de ontheffing gedurende twee jaar niet is gebruikt;
c. gebleken is dat de ontheffing is verleend op basis van door de houder verstrekte onjuiste gegevens;
d. de in het derdetweede lid bedoelde voorschriften of beperkingen niet of niet voldoende worden nageleefd;

Titel 4.4 Regionaal waterplan en beheerplannen
(tekst ongwijzigd) zie toelichting titel 4.4 Regionaal waterplan en beheerplannen
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Titel 4.5 Legger waterstaatswerken
artikel 4.5.1 Legger waterstaatswerken
(tekst ongewijzigd) Zie toelichting

artikel 4.5.6 Projectprocedure voor waterstaatswerken
(tekst ongewijzigd)

artikel 4.5.7 Toezending projectplannen
(tekst ongewijzigd)
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Hoofdstuk 5 Verkeersverordening
Zie toelichting hoofdstuk 5 Verkeersverordening
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Hoofdstuk 6 Luchthavenbesluit Twente Airport
(voor het Luchthavenbesluit Twente Airport wordt een apart traject doorlopen)

artikel 6.16 Inwerkingtreding
vervallen
Dit besluit treedt, na bekendmaking in het Provinciaal Blad, op 30 maart 2017 in werking.
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Hoofdstuk 7 Natuurverordening
Titel 7.5 Bestrijding schade (gereserveerd)
artikel 7.5.1 Aanwijzing soorten
vervallen
In bijlage 9b (vervallen) en bijlage 9c (vervallen) bij deze verordening worden de soorten aangewezen als bedoeld in
artikel 3.15, derde lid, van de Wet.

artikel 7.5.2 Vrijstelling verbodsbepalingen
lid 1
vervallen
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1, vierde lid, van de Wet is het aan grondgebruikers toegestaan om de in
bijlage 9b (vervallen) aangewezen schadesoorten opzettelijk te storen op de door hen gebruikte gronden, dan wel in of
aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende belangrijke
schade aan gewassen op deze gronden, of in het omringende gebied.

lid 2
Vervallen
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1, eerste lid, van de wet is het aan grondgebruikers toegestaan om de in
bijlage 9b (vervallen) aangewezen schadesoort te doden of te vangen op de door hen gebruikte gronden, dan wel in of
aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende belangrijke
schade aan gewassen op deze gronden, of in het omringende gebied. Dit geldt uitsluitend voor percelen waarop
schade optreedt of dreigt.

lid 3
vervallen
De in het eerste en tweede lid genoemde vrijstelling geldt voor de gehele provincie Overijssel.

lid 4
vervallen
De in het tweede lid genoemde vrijstelling geldt onder gebruik van de, in bijlage 9c (vervallen) bij de betreffende soort
genoemde middelen en onder de hierin genoemde voorschriften en beperkingen.

lid 5
vervallen
Van de in het eerste en tweede lid bedoelde vrijstelling kan alleen gebruik gemaakt worden indien er geen andere
bevredigende oplossing bestaat.
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lid 6
vervallen
Indien de grondgebruiker in overeenstemming met artikel 3.15, zevende lid, van de Wet de vrijstelling door een ander
laat uitoefenen dient deze persoon de schriftelijke en gedagtekende toestemming bij zich te dragen en op eerste
vordering van een daartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven.

lid 7
vervallen
Gedeputeerde Staten kunnen de werking van deze verordening opschorten indien bijzondere weersomstandigheden
hier, naar hun oordeel, aanleiding toe geven.
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Hoofdstuk 8 Wro-coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000
artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. Aanvraag: een aanvraag tot een besluit zoals bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;
b. Aanvrager: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een aanvraag om een besluit indient;
c. Bestemmingsplan: een plan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening;
d. Coördineren: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden en bekend maken van besluiten inéén gezamenlijke
procedure volgens de provinciale coördinatieregeling van afdeling 3.6 Wetruimtelijke ordening;
e. Coördinerend bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Overijssel.
f. Deadline Ontwikkelopgave Natura 2000: de wettelijke termijnen zoals beschreven in hetProgramma Aanpak
Stikstof (PAS), eerste tranche: 1 juli 2021; tweede tranche: 1 juli 2027; derdetranche: 1 juli 2033 en de wettelijke
termijnen behorende bij de vaststelling van Natura 2000-beheerplannen.
g. Gemeentelijk coördinatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening;
h. Ontwikkelopgave Natura 2000: de opgave waarin de te nemen maatregelen zijn opgenomen om natuurwaarden
in de provincie Overijssel te herstellen, te behouden en te versterken en voldoende economische
ontwikkelingsruimte te creëren;
i. Project: één of meer bouwwerken, of één of meer werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden en het
daarbij behorende gebruik;
j. Uitwerkingsplan: een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening;
k. Verordening: Coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000
l. Wijzigingsplan: een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening.

artikel 2 Reikwijdte van deze coördinatieverordening
lid 1
Ten behoeve van de uitvoering van instandhoudingsmaatregelen die zijn opgenomen in de op grond van artikel 19a
van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel de op grond van artikel 2.3 van de Wet Nnatuurbescherming
vastgestelde beheerplannen voor de in de provincie Overijssel aangewezen Natura 2000-gebieden en daarmee
samenhangende ruimtelijke projecten kunnen één of meer besluiten worden genomen.

lid 2
De voorbereiding en bekendmaking van de in bijlage 13 bij deze coördinatieverordening aangeduide besluiten ten
behoeve van de in het eerste lid genoemde instandhoudingsmaatregelen en daarmee samenhangende ruimtelijke
projecten worden gecoördineerd, dan wel worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van een
provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, dan wel de uitwerking of
wijziging daarvan.

artikel 3 Afwijkingsmogelijkheid en beëindiging coördinatie
lid 1
Het coördinerend bevoegd gezag kan ambtshalve of op verzoek besluiten om geheel of gedeeltelijkaf te zien van
gecoördineerde behandeling of verdere gecoördineerde behandeling indien in redelijkheid niet valt te verwachten dat
toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 van de Wro de besluitvorming in betekenende mate
zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden.
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lid 2
Het coördinerend bevoegd gezag beslist binnen vier weken op het in het eerste lid bedoelde verzoek.

lid 3
Indien het coördinerend bevoegd gezag beslist dat behandeling van een besluit buiten de gecoördineerde behandeling
mogelijk is, wordt de aanvraag behandeld overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften van de behandeling van
deze aanvraag. Het tijdstip waarop deze aanvraag uit de gecoördineerde behandeling wordt gehaald, wordt geacht het
tijdstip te zijn waarop de aanvraag is ingediend. De voor deze aanvraag gebruikelijke wettelijke procedures en
termijnen vangen aan op dit tijdstip.

artikel 4 Procedurebepalingen
lid 1
Op de besluiten vallende onder de gecoördineerde behandeling is afdeling 3.6.2 van de Wro van toepassing.

lid 2
Het coördinerend bevoegde gezag kan een procedurevoorstel vaststellen ten behoeve van de uitvoering van de
coördinatieverordening. Hierin kan het coördinerende bevoegde gezag o.a.termijnen opleggen of bepalingen opnemen
om besluiten geclusterd tot stand te laten komen.

lid 3
Indien er een gemeentelijk bestemmingsplan, gemeentelijk uitwerkingsplan en/of gemeentelijkwijzigingsplan
gecoördineerd moet worden met de overige besluiten, die noodzakelijk zijn voorde uitvoering van
instandhoudingsmaatregelen en daarmee samenhangende ruimtelijke projecten zoals bedoeld in artikel 2 van deze
coördinatieverordening, verzoekt het coördinerend bevoegd gezag voorafgaand aan het indienen van de aanvragen om
het gemeentelijk bestemmingsplan, gemeentelijk uitwerkingsplan en/of gemeentelijk wijzigingsplan de betreffende
gemeenteraad om een gemeentelijk coördinatiebesluit vast te stellen voor het coördineren daarvan.

artikel 5 vervallen
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

artikel 6 Citeertitel
Deze coördinatieverordening wordt aangehaald als: Coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000.
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Hoofdstuk 11 Ontheffing
Zie toelichting hoofdstuk 11 Ontheffing

Titel 11.2 Hardheidsclausule
artikel 11.2.1
Zie toelichting artikel 11.2 Hardheidsclausule

lid 1
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van burgemeester en wethouders van een gemeente ontheffing verlenen van
de regels in hoofdstuk 2 van deze Omgevingsverordening als dit nodig is voor het realiseren van gemeentelijk
ruimtelijk beleid dat door bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd door deze regels terwijl dat niet in
verhouding staat met de provinciale belangen die deze regels dienen.

lid 2
Gedeputeerde Staten kunnen aan de ontheffing als bedoeld in lid 1 voorschriften verbinden als dit noodzakelijk is
vanwege de betrokken provinciale belangen.
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Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen
zie toelichting hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen

Titel 12.1 Overgangsrecht
artikel 12.1.2 Intrekking Omgevingsverordening Overijssel 2009
De Omgevingsverordening Overijssel 2009 zoals vastgesteld op 1 juli 2009 en nadien gewijzigd en de hierop
gebaseerde uitvoeringsbesluiten is met de vaststelling van deze verordening ingetrokken met uitzondering van:
a. (ongewijzigd)
b. bijlage 11b Regeling aanduidingen langs provinciale wegen in Overijssel 2017
c. (ongewijzigd)
d. (ongewijzigd)
e. (ongewijzigd)
f. (ongewijzigd)
g. (ongewijzigd)
h. (ongewijzigd)
i. (ongewijzigd)
j. (ongewijzigd)
k. (ongewijzigd)
Zie toelichting artikel 12.1.2 Intrekking Omgevingsverordening Overijssel 2009
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BIJLAGEN BIJ REGELS
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bijlage 1 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
bijlage 1a Lijst van specifieke regelingen in relatie tot het NNN (voorheen EHS)
(bijlage ongewijzigd)

bijlage 1b Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN (voorheen EHS)
(tekst ongewijzigd)

1 De Woldberg/De Eese
(tekst ongewijzigd)

2 Wieden-Weerribben
(tekst ongewijzigd)

3 Reestdal
(tekst ongewijzigd)

4 Oeverlanden Zwarte water
(tekst ongewijzigd)

5 Zwarte Meer/Vossemeer
(tekst ongewijzigd)

6 Uiterwaarden IJssel
(tekst ongewijzigd)

7 Olde Maten/Veerslootlanden
(tekst ongewijzigd)

8 Stadsgaten/De Ruiten
(tekst ongewijzigd)

9 Lierder en Molenbroek
(tekst ongewijzigd)

10 Landgoederen Salland
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(tekst ongewijzigd)

11 Boetelerveld
(tekst ongewijzigd)

12 Vechtdal
(tekst ongewijzigd)

13 Sallandse Heuvelrug
(tekst ongewijzigd)

14 Reggedal
(tekst ongewijzigd)

15 Wierdense veld/Notterveld
(tekst ongewijzigd)

16 Borkeld en Entervenen
(tekst ongewijzigd)

17 Diepenheim
(tekst ongewijzigd)

18 Engbertsdijkvenen/Veenschap
(tekst ongewijzigd)

19 Mander/Reutum
(tekst ongewijzigd)

20 Dinkeldal boven- en middenloop
(tekst ongewijzigd)

21 Dinkeldal benedenloop/Ottershagen
(tekst ongewijzigd)

22 Volther, Agelerbroek en Achter de Voort
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(tekst ongewijzigd)

23 Beekdalen Weerselo
(tekst ongewijzigd)

24 Bergvennen
(tekst ongewijzigd)

25 Punthuizen
(tekst ongewijzigd)

26 Landgoederen en beekdalen Enschede/Hengelo
Gebiedsbeschrijving
(tekst ongewijzigd)

27 Heide- en veengebieden zuid Twente
(tekst ongewijzigd)

28 Stuwwal Oldenzaal
(tekst ongewijzigd)

29 Twickel
(tekst ongewijzigd)

0 toelichting
(tekst ongewijzigd)
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bijlage 2 Milieuverordening (grondwaterbescherming en bodem)
bijlage 2a Niet limitatieve lijst met schadelijke stoffen in waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(bijlage ongewijzigd)

bijlage 2b Lijst met verboden inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden
(bijlage ongewijzigd)
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bijlage 3 Voorschriften en instructies voor inrichtingen in waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(bijlage ongewijzigd)

bijlage 3a Begripsbepalingen
(bijlage ongewijzigd)

bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften,
afwijkingen en nadere eisen
(bijlage ongewijzigd)
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bijlage 4 Algemene voorschriften lozing afvloeiend hemelwater van wegen
in grondwaterbeschermingsgebieden
(bijlage ongewijzigd)
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bijlage 5 Algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(bijlage ongewijzigd)
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bijlage 6 Lijst van vaarwegen behorende bij de Waterverordening Overijssel
(bijlage ongewijzigd)
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bijlage 8 Ontwikkelingsperspectieven
bijlage 8 Ontwikkelingsperspectieven
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bijlage 9 Natuurverordening
(bijlagen 9b, 9c en 9d zijn vervallen)

bijlage 9a Soorten als bedoeld in artikel 7-4-1 lid 1
(bijlage ongewijzigd)

bijlage 9b (vervallen) Soorten als bedoeld in artikel 7-5-2 lid 1
bijlage 9b (vervallen) Soorten als bedoeld in artikel 7-5-2 lid 1

bijlage 9c (vervallen) Soorten als bedoeld in artikel 7-5-2 lid 2
bijlage 9c (vervallen) Soorten als bedoeld in artikel 7-5-2 lid 2

bijlage 9d (vervallen) Schadecijfers
bijlage 9d (vervallen) Schadecijfers
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bijlage 10 Gebiedskenmerken (Catalogus)
bijlage 10 Gebiedskenmerken (Catalogus)

Stedelijke laag
Woonwijken 1955 - nu
(bijlage ongewijzigd)

Bedrijventerreinen
(bijlage ongewijzigd)

Laag van de beleving
Landgoederen en buitenplaatsen
(bijlage ongewijzigd)

Attracties
(bijlage ongewijzigd)

Bakens in de tijd
(bijlage ongewijzigd)
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bijlage 11 Uitvoeringsbesluiten
bijlage 11b Regeling aanduidingen langs provinciale wegen in Overijssel 2017
bijlage 11b Regeling aanduidingen langs provinciale wegen in Overijssel 2017
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bijlage 13 Te coördineren besluiten ten behoeve van de Natura 2000 en
PAS opgave
Deze provinciale coördinatieverordening is van toepassing op de volgende besluiten:
• Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 c.q. opgrond van de Wet natuurbescherming;
• Ontheffing op grond van de Flora - en faunawet c.q. op grond van de Wet natuurbescherming;
• Vergunning op grond van de Boswet c.q. op grond van de Wet natuurbescherming;
• Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
• Vergunning op grond van de Waterwet;
• Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• Toestemming op grond van het Besluit Omgevingsrecht of de Regeling Omgevingsrecht;
• Beschikking op grond van de wet bodembescherming naar aanleiding van een melding;
• Toestemming op grond van het Besluit bodemkwaliteit;
• Toestemming op grond van de Keur van het Waterschap;
• Toestemming op grond van het Activiteitenbesluit;
Evenals overige besluiten die nodig zijn om de gewenste maatregelen mogelijk te maken.
En op overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens deze wetten, algemene maatregelen van
bestuur of verordeningen, alsmede op overige toestemmingen of ambtshalve besluiten op grond van regelingen die ten
aanzien van het onderwerp waarop bovengenoemde regelingen betrekking hebben als opvolgend moeten worden
aangemerkt, alle voor zover benodigd om de in artikel 2.1 van de coördinatieverordening bedoelde de
instandhoudingsmaatregelen en daarmee samenhangende ruimteljikeprojecten te kunnen realiseren.
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hoofdstuk 1 Algemeen
(tekst ongewijzigd)
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hoofdstuk 2 Ruimtelijke verordening
(tekst ongewijzigd)

titel 2.1 Sturen op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit
(....)
Relatie beschermingsregime Houtopstanden uit Wet natuurbeschermingBoswet
In veel landschappen zoals beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken komen houtopstanden voor die wezenlijk
zijn voor de kwaliteiten die de provincie wil behouden en versterken. Het is dan ook van provinciaal belang dat
aanwezige houtopstanden zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. De houtopstanden zijn niet alleen van belang vanwege
behoud van areaal aan bos- en natuurgebieden, maar ook vanwege hun bijdrage aan het landschap, vanwege de
aanwezige natuurwaarden en vanwege hun cultuurhistorische betekenis. Wij vinden handhaving van aanwezige
houtopstanden wezenlijk voor het in stand houden van de bestaande ruimtelijke kwaliteit. Gebieden waarbinnen
houtopstanden aanwezig zijn, dienen dan ook zodanig bestemd te worden dat kap niet zonder meer mogelijk is. Wij
vinden de bescherming die de Wet natuurbeschermingBoswet biedt onvoldoende, gelet op deze provinciale belangen
voor houtopstanden voor het behouden en versterken van ruimtelijke kwaliteit. De Wet natuurbeschermingBoswet ziet
immers vooral op het in stand houden van het areaal aan houtopstanden en niet zozeer op het behoud van de kwaliteit
van het landschap, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.

titel 2.3 Werklocaties (Bedrijventerreinen en kantoren(locaties))
Bedrijventerreinen
Provinciaal belang
Het provinciale beleid voor werklocaties ligt vast in de Omgevingsvisie Overijssel. Als ambitie bij het thema ‘economie
en vestigingsklimaat’ hebben wij uitgesproken dat wij streven naar een vitale een zichzelf vernieuwende regionale
economie. Een belangrijk randvoorwaarde daarbij is dat er in Overijssel vitale werklocaties beschikbaar moeten zijn
die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Aan de andere kant geldt dat wij ook
streven naar zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Een belangrijke duurzaamheidsambitie is het beter benutten van
ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur. Onnodig ruimtebeslag moet worden tegengegaan.
Ons beleid is gericht op de ontwikkeling van vitale werklocaties die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluiten op de
veranderende vraag van het bedrijfsleven. Wijzigingen in wensen en eisen van het bedrijfsleven zullen in de eerste
plaats binnen het bestaande aanbod aan werklocaties moeten worden opgevangen. Voor zover vanuit het bestaande
aanbod – ook met herstructureringen – niet in de behoefte aan werklocaties kan worden voorzien, is er ruimte voor de
uitbreiding van werklocaties. Daarbij geldt het principe van concentratie.
Het is van provinciaal belang dat vraag naar en aanbod van bedrijventerrein in ieder geval op het niveau van de regio in
balans zijn. Teveel aanbod leidt tot onnodig ruimtebeslag en leegstand en kan de realisatie van bedrijventerrein
verlammen. Te weinig aanbod leidt ertoe dat niet kan worden voorzien in de behoefte aan vitale werklocatie die
kwalitatief en kwantitatief aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
Om vraag en aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar te laten aansluiten, is een zorgvuldige planning en
regulering van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk.
Omdat de markt van vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen niet ophoudt bij de gemeentegrens, is regionale
afstemming noodzakelijk. Ook de Ladder voor Duurzame verstedelijking zoals door het Rijk geregeld in artikel 3.1.6 lid
2 Bro gaat er vanuit dat het lokale aanbod aan bedrijventerrein onderdeel uitmaakt van het regionale aanbod en vereist
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daarom niet alleen een onderbouwing van de behoefte maar ook afstemming met andere gemeenten in de regio.
De provincie faciliteert het regionale afstemmingsoverleg in de vorm van regionale programmeringstrajecten binnen de
regio’s Twente en West-Overijssel. Voor Deventer geldt dat aangesloten wordt op het regionale
programmeringstraject dat voor de Stedendriehoek wordt aangestuurd vanuit de provincie Gelderland, maar dat de
afspraken worden vastgelegd in de programmeringsdocumenten van de regio West-Overijssel.
Doel regeling
De regeling in titel 2.3 heeft tot doel om de afspraken die gemeenten maken in het kader van de regionale
programmeringstrajecten bedrijventerreinen juridisch te borgen. De regeling is zo opgezet dat gemeenten die de
programmeringsafspraken hebben getekend, die kunnen gebruiken als onderbouwing van de behoefte aan nieuw
bedrijventerrein voorzover de capaciteit die in bestemmingsplannen wordt geboden past binnen de gemaakte
afspraken. Dit geldt ook voor het onderdeel waarin de opdracht staat om overcapaciteit aan bedrijventerreinen binnen
een bepaalde termijn te schrappen: die opdracht geldt niet voor bestemmingsplannen die passen binnen de gemaakte
afspraken. De regeling in de Omgevingsverordening volgt wat in de afspraken bedrijventerreinen die met gemeenten
zijn gemaakt, is vastgelegd en stelt geen extra eisen aan bestemmingsplannen die passen binnen de gemaakte
afspraken.
De regeling biedt zo een vangnet aan de regio en voorkomt dat gemeenten die de afspraken niet hebben getekend of
zich daar niet aan houden, de balans tussen vraag en aanbod kunnen verstoren waarop de regionale programmering
is gericht.
Nieuwe bedrijventerreinen
Titel 2.3 bevat regels voor bestemmingsplannen die voorzien in de aanleg van nieuw bedrijventerrein.
Onder ‘nieuwe bedrijventerreinen’ wordt elke locatie verstaan die ontwikkeld wordt ten behoeve van de vestiging van
bedrijven en de bij die bedrijven behorende kantoren. In de begripsbepaling is nader gespecificeerd dat wij voor deze
regeling onder ‘nieuw bedrijventerrein’ werklocaties verstaan voor bedrijven en behorende kantoren waarvoor nog geen
omgevingsvergunning is afgegeven. Deze definitie zorgt ervoor dat in situaties van overprogrammering ingegrepen
kan op geldende bestemmingsplannen waarin capaciteit aan bedrijventerrein aanwezig is die nog niet benut is.
Werklocaties met zelfstandige kantoren worden apart gedefinieerd, omdat hierop een iets andere sturing van
toepassing is.
Actueel onderzoek bedrijventerreinen
Kern van de regeling voor bedrijventerreinen is de bepaling dat bestemmingsplannen uitsluitend mogen voorzien in de
mogelijkheid tot het realiseren van nieuw bedrijventerrein als de behoefte daarvan is aangetoond door middel van
actueel onderzoek (artikel 2.3.2 lid 1). Met deze eis wordt bereikt dat het aanbod aan bedrijventerrein (op termijn weer)
aansluit op de actuele behoefte en wordt overprogrammering tegengegaan.
De ontwikkelingen in de markt voor bedrijventerreinen zijn slechts beperkt te voorzien. Economische ontwikkelingen
verlopen vaak anders dan eerder voorzien. Ook kan er sprake zijn van veranderende wensen vanuit het bedrijfsleven
waardoor het bestaande aanbod niet meer voldoet. Om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, is het van
belang om prognoses en planningen regelmatig bij te kunnen spelen. Daarom wordt in de provinciale sturing op de
programmering van bedrijventerreinen, zoals juridisch wordt geborgd in titel 2.3, zo’n groot gewicht gehecht aan
onderbouwing van de behoefte op basis van actuele onderzoek bedrijventerreinen.
In het actueel onderzoek bedrijventerreinen stelt de raad op basis van de regionale behoefte bedrijventerreinen, markten vastgoedanalyses en andere relevante gegevens de onderbouwing van de behoefte aan nieuw bedrijventerrein
vast. Dit actueel onderzoek bedrijventerreinen moet minimaal eens in de 2 jaar worden geactualiseerd om te
verzekeren dat het onderzoek inderdaad actueel is op het moment dat in de onderbouwing van een
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bestemmingsplanherziening daarnaar wordt verwezen. In overleg met de Overijsselse gemeenten is de houdbaarheid
van het onderzoek bedrijventerreinen gesteld op 2 jaar. Onderzoeken die ouder zijn dan 2 jaar kunnen niet zondermeer
dienen als onderbouwing van bestemmingsplannen die voorzien in nieuw bedrijventerrein.
Om te kunnen bepalen in hoeverre het noodzakelijk is om de bestaande voorraad aan bedrijventerrein uit te breiden,
moet nadrukkelijk gekeken worden naar het bestaande aanbod, de mogelijkheden van herstructurering en
transformatie en de kwalitatieve invulling (segmenten, niches, enz).
Voor de bepaling van de actuele behoefte bedrijventerreinen wordt in Overijssel de methodiek van het
onderzoeksbureau Panteia gebruikt, waarbij met meerdere scenario’s wordt gerekend en die ook is gehanteerd in de
Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van Centraal Planbureau. Het model telt drie parameters om de uitbreidingsvraag te
berekenen:
1. De ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector (in arbeidsplaatsen)
2. Het aandeel van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen per sector (locatietypevoorkeur)
3. Het gemiddeld ruimtegebruik per werkzame persoon per sector (terreinquotiënt).
Uitgangspunt voor de ramingen zijn de drie economische (herstel)senario’s (vertraagd, gemiddeld en versneld) van
het CPB (Roads to recovery, 2014).
Voor het proces van regionale afstemming is het belangrijk dat de wijze waarop de behoefte aan nieuw bedrijventerrein
wordt vastgesteld, consistent is. Daarom is in artikel 2.3.3 lid 2 bepaald dat Gedeputeerde Staten nadere eisen kunnen
stellen waaraan het actueel onderzoek bedrijventerreinen waarmee gemeenten de verplichte onderbouwing van de
behoefte moeten leveren, moet voldoen.
Relatie tussen actueel onderzoek bedrijventerreinen en afspraken bedrijventerreinen
In het kader van de regionale programmering bedrijventerreinen stellen gemeenten in onderlinge afstemming vast wat
de actuele behoefte aan bedrijventerreinen is om vervolgens te bepalen welk aanbod daarvoor nodig. Wanneer dit is
vastgelegd in bestuurlijke afspraken die wij met gemeenten maken over de (her)programmering van het aanbod aan
bedrijventerreinen, dan geldt dat voor ons als het actuele onderzoek bedrijventerreinen dat op grond van artikel 2.3.2 lid
1 is vereist als een bestemmingsplan voorziet in de aanleg van nieuw bedrijventerrein.
Voor gemeenten die de afspraken bedrijventerreinen hebben getekend geldt dat wij er vanuit gaan dat de actuele
behoefte is aangetoond in het kader van deze afspraken met de prognoses die daaraan ten grondslag zijn gelegd. Op
grond van artikel 2.3.2 lid 4 mogen gemeenten die de afspraken hebben getekend er vanuit gaan dat met deze
afspraken bedrijventerreinen de onderbouwing is geleverd die artikel 2.3.2 lid 1 vereist, mits de capaciteit die in een
bestemmingsplan wordt geboden past binnen de gemaakte afspraken.
Voor deze gemeenten gelden dus niet de eventuele aanvullende eisen die op grond van artikel 2.3.1 sub c en artikel
2.3.3. kunnen worden gesteld aan de onderbouwing van bestemmingsplannen van gemeenten die niet hebben
meegedaan in de regionale programmering en niet de afspraken bedrijventerreinen hebben getekend.
Lokale behoefte
Voor het vaststellen van de behoefte van een gemeente aan nieuw bedrijventerrein is het principe van concentratie,
zoals vastgelegd in artikel 2.1.2 van deze verordening, uitgangspunt. Daarin is vastgelegd dat gemeenten in principe
alleen voorzien in de lokale behoefte aan bedrijventerrein. Alleen de stedelijke netwerken mogen voorzien in een
(boven)regionale behoefte. Voor de streekcentra geldt dat zij mogen voorzien in een regionale behoefte, voorzover dit
past binnen de regionale programmering van de betreffende regio.
In het kader van het principe van concentratie hebben wij de mogelijkheid opengehouden dat gemeenten in goed
onderling overleg besluiten om (een deel van) de behoefte van de ene gemeente te laten invullen door een andere
gemeente. Dit maakt onderdeel uit van de regionale programmering en wordt vastgelegd in de afspraken
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bedrijventerreinen met de betrokken gemeenten.
Ladder voor Duurzame verstedelijking
In 2012 is de Ladder voor Duurzame verstedelijking in werking getreden. In artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke
ordening heeft het Rijk een motiveringseis opgenomen die aan de ene kant gericht is op zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik en aan de andere kant op regionale afstemming om overprogrammering tegen te gaan.
De provinciale sturing op de bedrijventerreinenprogrammering geeft invulling aan de Ladder voor Duurzame
verstedelijking doordat daardoor kan worden onderbouwd dat de aanleg van nieuw bedrijventerrein die in een
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, voorziet in een actuele behoefte die regionaal is afgestemd.
De sturing op zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik krijgt in de Omgevingsverordening invulling in artikel 2.1.3 waar met
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik is vastgelegd dat voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen altijd eerst
gezocht moet worden naar een geschikte of geschikt te maken locatie binnen bestaand bestaand gebied, voordat een
claim gelegd mag worden op de Groene Omgeving. Voor ontwikkelingen in de Groene Omgeving geldt een
vergelijkbaar principe van ‘inbreiding gaat voor uitbreiding’ op grond waarvan eerst gekeken moet worden naar
mogelijkheden om bestaande bebouwing en bestaande erven daarvoor te benutten.
Flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Hiervoor is aangegeven dat de behoefte aan bedrijventerrein voortdurend wijzigt en dat het van belang is om daarop
flexibel in te spelen. Daarom is bepaald dat het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen regelmatig
geactualiseerd moet worden.
Om flexibel te kunnen inspelen op veranderende behoeften hanteert de provincie verder als uitgangspunt dat in
bestemmingsplannen maximaal 80% van de behoefte aan bedrijventerrein mag worden vastgelegd. Daarbij gaat het
zowel om rechtstreekse bouwtitels als om bedrijventerreinen die na vaststelling van een uitwerkings- of wijzigingsplan
gerealiseerd kunnen worden. De 20% die niet op voorhand is geprogrammeerd in geldende bestemmingsplannen kan
gebruikt worden om in de gemeente of binnen de regio medewerking te verlenen aan nieuwe initiatieven die niet
konden worden voorzien. Gedacht kan worden aan panden die leeg komen te staan of inbreidingslocaties die door
sloop vrijkomen en die zich goed lenen voor een bedrijfsfunctie. Wanneer de actuele behoefte aan nieuwe
bedrijventerreinen volledig (100%) is belegd in geldende bestemmingsplannen, zal eerst capaciteit elders moet
worden geschrapt voordat meegewerkt kan worden aan een nieuw initiatief.
Regionale afstemming
De regeling in artikel 2.3 gaat er vanuit dat gemeenten de bedrijventerreinenprogrammering in hun gemeenten
vaststellen op basis van regionale afstemming. De provincie faciliteert het proces van regionale afstemming door het
organiseren van overleggen in de regio. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn onder meer:
• Analyse van vraag en aanbod (kwantitief en kwalitatief)
• Uitbreidingsvraag voor de komende 10 jaar
• Strategie doelrealisatie (ambities en uitgangspunten)
• Zuinig zijn met toevoegen van nieuwe hectares bedrijventerrein
• Afname harde plancapaciteit (schrappen of tijdelijk uit de markt halen)
• Maatregelen per gemeente
• Flexibiliteit, monitoring en afspraken over eventuele aanpassing van de afspraken.
De regionale afstemming stelt gemeenten in staat om de onderbouwing te leveren voor de Ladder voor duurzame
verstedelijking. In het kader van de regionale afstemming kan immers niet alleen bepaald worden of beoogde
ontwikkeling van bedrijventerrein voorziet in een actuele regionale behoefte. Ook kan de regionale afstemming inzicht
bieden in locaties die elders in de regio binnen bestaand bebouwd gebied eventueel beschikbaar zijn of gemaakt
kunnen worden om in de behoefte aan bedrijventerrein te voorzien.
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Met welke gemeenten regionale afstemming gezocht moet worden hangt af van de mogelijkheden die geboden
worden. Voor de definitie van regio is uitgegaan van de werking van de markt voor bedrijventerreinen. De regio reikt
zover als met de geboden mogelijkheden een samenhangende markt wordt bediend. In het kader van het proces van
regionale afstemming wordt hiervoor de term ‘planrelevante gemeenten’ gebruikt.
Afspraken bedrijventerreinen
Het proces van regionale afstemming over bedrijventerreinen zoals dat door de provincie wordt gefaciliteerd, is erop
gericht om afspraken te maken tussen gemeenten en de provincie. Daarin wordt concreet gemaakt wat er binnen de
looptijd van de afspraken mogelijk en gewenst is om te voorzien in de regionale behoefte aan nieuwe
bedrijventerreinen. De afspraken hebben een looptijd van 5 jaar, maar kunnen tussentijds geactualiseerd worden als
daar aanleiding toe bestaat (bijvoorbeeld als er meer uitgegeven is dan op basis van prognoses was voorzien). De
afspraken bedrijventerreinen bieden gemeenten in de regio de zekerheid dat de ontwikkelingen die daarin zijn
opgenomen in principe doorgang kunnen vinden omdat ze passen binnen het provinciaal beleid en omdat daarmee de
onderbouwing geleverd kan worden voor de Ladder voor duurzame verstedelijking.
In artikel 2.3 is vastgelegd dat voor plannen voor nieuw bedrijventerrein die passen binnen geldende afspraken
aangenomen mag worden dat zij voldoen aan de eis dat de plannen die voorzien in nieuwe bedrijventerreinen
onderbouwd moet worden met actueel onderzoek bedrijventerreinen.
Een zorgvuldige regionale afstemming die zijn vertaling krijgt in afspraken bedrijventerreinen kan aanleiding zijn om
mee te werken aan een hoger percentage dat als bedrijventerreinencapaciteit in bestemmingsplannen kan worden
vastgelegd. Daarbij stellen wij het maximum aan de capaciteit aan nieuw bedrijventerrein dat kan worden vastgelegd in
bestemmingsplannen voor gemeenten waarmee afspraken bedrijventerreinen zijn gemaakt op 100%. Reden om mee
te werken aan een hoger percentage is het feit dat door regionale afstemming er meer zicht is op ontwikkelingen in de
regio die voor een individuele gemeente van invloed kan zijn op vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt.
Daardoor is er minder risico op een situatie waarin er eerst capaciteit geschrapt moet worden, voordat medewerking
verleend kan worden aan niet voorziene ontwikkelingen. In de afspraken bedrijventerreinen kan worden vastgelegd dat
voor gronden met een bedrijfsbestemming een ‘ijskastconstructie ‘ wordt toegepast (zie hierna onder Herstel balans
vraag en aanbod). Omdat met deze ‘ijskastconstructie’ juridisch hard verzekerd is dat deze gronden feitelijk niet
beschikbaar zijn voor de markt en daardoor ook niet verstorend zijn voor ontwikkelingen elders in de regio, telt deze
plancapaciteit niet mee voor het bepalen van de 100%-norm die geldt voor gemeenten die de afspraken
bedrijventerreinen tekenen.
Geen afspraken bedrijventerreinen
Het kan zijn dat gemeenten geen afspraken bedrijventerreinen met ons willen maken en dus niet de gemeentelijke
consequenties van het traject van regionale programmering voor hun rekening nemen. Omdat van de capaciteit aan
nieuw bedrijventerrein zoals deze gemeenten in hun bestemmingsplannen mogelijk maken niet op voorhand kan
worden aangenomen dat die past binnen de regionale programmering, zullen die gemeenten deze onderbouwing
moeten leveren op het niveau van het bestemmingsplan.
Om te voorkomen dat hun plannen negatieve effecten hebben op andere plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in de
regio (omdat bij overprogrammering in de regio de onderbouwing voor de Ladder voor duurzame verstedelijking niet
geleverd kan worden), zal de gemeente over het specifieke bestemmingsplan de afstemming met de regio moeten
zoeken. De afstemming met de regio moet blijken uit schriftelijke instemming van de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten binnen de regio en van Gedeputeerde Staten op het moment van vaststelling van het
bestemmingsplan dan wel het afgeven van de omgevingsvergunning waarmee van het geldende bestemmingsplan
wordt afgeweken. Aangezien de behoefte 2 jaarlijks wordt geactualiseerd, is instemming eveneens gedurende 2 jaar
geldig.
Van buurgemeenten die tot de regio van de betreffende gemeente gerekend moeten worden, maar die buiten
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Overijssel zijn gelegen, kan niet altijd verwacht worden dat zij meewerken aan het systeem van regionale
programmering waarop de provincie Overijssel stuurt. Daarom is in artikel 2.2 voorzien in een afwijkende regeling voor
het verkrijgen van instemming van gemeenten uit de regio die buiten Overijssel zijn gelegen. Voor die gemeenten geldt
niet de eis van instemming, maar moet wel aangetoond worden dat afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden. In het
geval dat gemeenten uit de regio hun instemming weigeren, kan de gemeente Gedeputeerde Staten vragen om
vervangende instemming. Daarbij is bepaald dat voor Gedeputeerde Staten in een dergelijke situatie de regionale
behoefte bedrijventerreinen als toetsingskader geldt. De regionale behoefte bedrijventerreinen is de door
Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale analyse waarin de regionale behoefte aan nieuw bedrijventerrein is
onderbouwd op basis van provinciale behoefteprognoses.
Voor gemeenten de afspraken bedrijventerreinen wel hebben getekend geldt de eis niet dat ze moeten afstemmen op
het niveau van het bestemmingsplan dat voorziet in nieuw bedrijventerrein. Zij kunnen volstaan met de toelichting in het
bestemmingsplan dat de capaciteit aan nieuw bedrijventerrein die daarmee geboden wordt, past binnen de gemaakte
afspraken.
Afwijking van afspraken bedrijventerreinen
Het kan zijn dat een gemeente die wel de afspraken bedrijventerreinen heeft getekend, een plan in procedure die niet
past binnen de gemaakte afspraken. De koninklijke weg is dan om het voorstel te doen aan de regio om de gemaakte
afspraken te herzien. Het is ook mogelijk om op het niveau van het bestemmingsplan de afstemming met de regio te
zoeken. In dat geval is de regeling in artikel 2.3.2 lid 5 en 6 en eventueel artikel 2.3.4 van toepassing. De gemeente die
wil afwijken van de geldende afspraken bedrijventerrein, zal op het niveau van het betreffende bestemmingsplan de
onderbouwing moeten leveren dat daarmee wordt voorzien in een actuele behoefte. Ook zal de gemeente daarop de
instemming moeten verwerven van de gemeenten in de regio en van Gedeputeerde Staten.
Herstel balans vraag en aanbod
De afspraken bedrijventerreinen worden gebruikt om waar sprake is van een overaanbod aan capaciteit aan nieuw
bedrijventerrein vraag en aanbod weer in balans te brengen door het schrappen van bestemde, maar onbenutte
mogelijkheden in bestemmingsplannen. In het kader van de afspraken bedrijventerreinen wordt het tempo bepaald
waarin capaciteit moet worden geschrapt.
Wanneer op basis van onderzoek aangenomen moet worden dat vraag en aanbod weliswaar voor een bepaalde
termijn uit balans zullen zijn, maar dat op termijn er wel behoefte zal zijn aan bestemde, maar tot dusver niet benutte
plancapaciteit, dan kan afgesproken worden dat de capaciteit tijdelijk uit de markt kan worden genomen (‘in de ijskast
zetten’). Om de regio de zekerheid te bieden dat de plancapaciteit dan ook bij een toets aan de Ladder voor Duurzame
verstedelijking niet meetelt als beschikbaar aanbod, moet de constructie waarmee de plancapaciteit ‘in de ijskast’
wordt gezet voldoende juridische hardheid hebben. Daar waar in het kader van de afspraken bedrijventerreinen is
vastgelegd dat plancapaciteit ‘in de ijskast’ mag worden gezet, geldt op grond van de verordening geen verplichting tot
schrappen.
Het schrappen van bestemmingen kan grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente doordat grondexploitaties
moeten worden aangepast. Ook kan het schrappen van ontwikkelingsmogelijkheden leiden tot planschadeclaims van
derden. Voor het voorzienbaar maken van het schrappen van geldende bedrijfsbestemmingen is in het algemeen een
termijn van 2 jaar ruim voldoende.
In de Omgevingsverordening is de opdracht vastgelegd om bestemde en tot dusver onbenutte mogelijkheden voor de
realisatie van bedrijventerrein te schrappen waarvan op basis van actueel onderzoek bedrijventerreinen moet worden
aangenomen dat daaraan de komende jaren geen behoefte meer bestaat. Dit geldt voor zowel rechtstreekse
bouwtitels als voor wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen in geldende bestemmingsplannen die de
realiseren van nieuw bedrijventerrein mogelijk maken. Deze opdracht is gericht tot gemeenten die de afspraken
bedrijventerreinen niet hebben getekend of zich daar niet aan houden. Voor gemeenten die de afspraken
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bedrijventerreinen wel hebben getekend gelden de afspraken die daarin gemaakt zijn over het tijdelijk uit de markt
nemen dan wel het schrappen van onbenutte plancapaciteit. De stappen die op grond van artikel 2.3.5 lid 3 en 4
moeten worden gezet om te komen tot het daadwerkelijk schrappen van plancapaciteit, gelden dus alleen voor
gemeenten die de afspraken bedrijventerreinen niet hebben getekend of zich daar niet aan houden. Overigens zullen
gemeenten die plancapaciteit schrappen op basis van de afspraken bedrijventerreinen ook op een vergelijkbare wijze
voorzienbaarheid moeten creëren.In principe geldt voor de verplichting om capaciteit te schrappen een termijn van 2
jaar nadat de raad op basis van actueel onderzoek bedrijventerrein heeft vastgesteld welke concrete mogelijkheden
moeten worden geschrapt om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen. Het besluit waarin de raad aangeeft
welke locaties geschrapt worden, moet binnen 6 maanden na de vaststelling van het actueel onderzoek
bedrijventerrein genomen te worden. Het raadsbesluit waarin concrete locaties worden aangewezen en de termijn van
2 jaar die daarna begint te lopen, zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de eis van voorzienbaarheid. Eigenaren en
andere belanghebbenden van de gronden hebben binnen deze termijn nog de gelegenheid om de bedrijfsbestemming
te realiseren.
In het kader van de afspraken bedrijventerreinen kan voor het schrappen van overcapaciteit een langere termijn
worden vastgelegd. De verplichtingen die gemeenten aangaan in het kader van de afspraken bedrijventerreinen bieden
de regio en de provincie de zekerheid dat de balans tussen vraag en aanbod binnen een redelijke termijn wordt
hersteld.
De Omgevingsverordening biedt met de opdracht om overcapaciteit te schrappen aan de ene kant een vangnet voor
het geval gemeenten niet willen meewerken aan het maken van afspraken bedrijventerreinen. Aan de andere kant biedt
de opdracht gemeenten juridische rugdekking als het schrappen van capaciteit betekent dat inspanningsverplichtingen
die eerder zijn aangegaan met derden niet nagekomen kunnen worden. Voor de werking van deze instructie om
overcapaciteit te schappen is het van belang dat het actueel onderzoek bedrijventerreinen ook daadwerkelijk
regelmatig (eens in de 2 jaar) wordt geactualiseerd. Voor het geval een gemeente daarin in gebreke blijft, is in de
Omgevingsverordening de mogelijkheid opgenomen dat Gedeputeerde Staten voor de gemeente het actueel
onderzoek bedrijventerreinen vaststelt dat vervolgens het vertrekpunt is voor het bepalen van eventuele overcapaciteit
in de betreffende gemeente.
De opdracht om capaciteit te schrappen geldt niet voor mogelijkheden om nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen die
passen binnen geldende afspraken bedrijventerreinen. Daarvoor geldt immers dat op grond van artikel 2.2.2 lid 4 de
behoefte aan nieuw bedrijventerrein geacht mag worden te zijn aangetoond.
Kantoren
Provinciaal belang
Dit onderdeel van de verordening bevat regels voor bestemmingsplannen die voorzien in aanleg van nieuwe
zelfstandige kantoren en kantorenlocaties. Onder nieuwe kantoren(locaties) wordt elke locatie verstaan die ontwikkeld
wordt ten behoeve van de vestiging van zelfstandige kantoren. Het provinciale beleid daarvoor ligt vast in de
Omgevingsvisie Overijssel. Ons beleid richt zich op zelfstandige kantoorruimte, en dus niet op ondergeschikte
kantoorruimte die binnen woningen is gerealiseerd voor aan huis-gebonden-beroepen.
In de Omgevingsvisie is het provinciale belang beschreven van zorgvuldige planning en regulering van nieuwe
kantoren(locaties). Het beleid heeft als uitgangspunt dat er geen bouw van nieuwe zelfstandige kantoren en aanleg van
nieuwe kantorenlocaties mag plaatsvinden als in bestaande gebouwen en op bestaande locaties nog voldoende ruimte
beschikbaar is of naar verwachting door optimalisering van de bouw- en gebruiksmogelijkheden en herstructurering
beschikbaar zal komen. De Omgevingsverordening stuurt met de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
(artikel 2.1.3) op de afweging of uitbreiding van het bestaand bebouwde gebied nodig is dan wel of de opgave ook door
middel van inbreiding gerealiseerd kan worden. De principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik werken te grof om
de problemen van overaanbod van kantoren aan te pakken. Transitieprocessen binnen het bestaand stedelijk gebied,
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waarbij bestaande locaties of bestaande gebouwen benut worden voor het realiseren van nieuwe kantoorruimte, kan
ertoe leiden dat het overaanbod nog verder vergroot wordt. Daarom is het nodig om in aanvulling op de principes van
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik nadrukkelijk te sturen op de programmering van het kantorenaanbod binnen het
bestaand stedelijk gebied.
Op de kantorenmarkt is sprake van een omvangrijke leegstand, die ver uitgaat boven een acceptabele frictieleegstand.
Om een verdere leegstand van kantoren te voorkomen acht de provincie een heroriëntatie op voorgenomen of reeds
geplande uitbreiding (in plaats, kwaliteit en tijd) op zijn plaats. Uitgangspunt is dat er geen nieuwe plannen worden
ontwikkeld tenzij de behoefte daaraan kan worden aangetoond aan de hand van een ruimtelijk-economische
onderbouwing. Deze onderbouwing bestaat bij voorkeur uit een actueel behoefteonderzoek kantoren.
In verband met de situatie op de kantorenmarkt waar al sprake is van een overaanbod is gekozen voor een formulering
met een verbod om bestemmingsplannen of projectbesluiten vast te stellen die voorzien in de totstandkoming van
nieuwe zelfstandige kantoorruimte. Op dit verbod wordt een uitzondering gemaakt voor die gevallen waarin met een
ruimtelijk-economische onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een actuele behoefte waarin in redelijkheid
niet kan worden voorzien vanuit de bestaande capaciteit aan kantoorruimte.
Onder totstandkoming van nieuwe zelfstandige kantoorruimte wordt ook de verbouw van bestaande panden gerekend
die tot dan een andere functie hebben. Artikel 2.3.6 vormt daarmee een aanscherping van de algemeen geldende
principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Wij verwachten van gemeenten dat zij in de ruimtelijk-economische onderbouwing hebben afgewogen en kunnen
aantonen dat in de gesignaleerde behoefte kwalitatief alleen op een nieuwe locatie kan worden voorzien. Daarbij moet
zijn nagegaan of met renovatie en opwaardering van bestaand aanbod en van andere redelijkerwijs in aanmerking
komende gebouwen (bijvoorbeeld. leegkomende scholen en ander maatschappelijk vastgoed) niet de vereiste kwaliteit
geleverd kon worden. Verder moet er zicht zijn op de invulling die wordt gegeven aan de leegstand die mogelijk
ontstaat door nieuw aanbod. De onderbouwing moet dus zicht bieden op reële mogelijkheden van functieverandering
of eventueel sloop van langdurig leegstaande kantoorpanden, of zicht op andere wijzen van onttrekking aan de
voorraad zonder dat er ernstige effecten op de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden optreden. Van belang
is om daarbij ook ontwikkelingen in de richting van nieuwe werklandschappen en woon-werklandschappen in de
beschouwingen te betrekken. Dit sluit aan op het pleidooi om het palet aan woon-, werk- en voorzieningenmilieus te
verbreden.
Omdat bij het ontwikkelen van nieuwe kantoren het risico op een vergroting van de leegstand groot is, is het van
belang dat de ruimtelijk-economische onderbouwing in goed overleg en samenwerking met marktpartijen wordt
voorbereid.
Omdat kantorenmarkten zich tot over gemeentegrenzen uitstrekken en de bouw van nieuwe kantoorruimte in de ene
gemeente gevolgen kan hebben voor vraag en aanbod in de andere gemeente (zoals nog meer leegstand), stellen wij
de eis dat buurgemeenten en het college van Gedeputeerde Staten moeten instemmen met de conclusie dat er
inderdaad behoefte is aan extra kantoorruimte zoals voorzien in het bestemmingsplan.
Waar de ruimtelijk-economische onderbouwing wordt geleverd in de vorm van een kantorenvisievisie, wijzen wij er op
dat de provincie geen rechtstreekse eisen stelt deze beleidsdocumenten, maar wel aan de actuele onderbouwing van
bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe kantoren(locaties).
Ruimtelijk-economische onderbouwing kantoren
De ruimtelijk-economische onderbouwing wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten voor afstemming op de
provinciale visie op de ontwikkeling van de kantorenmarkt. Ook hier geldt dat afstemming betekent dat provincie en
gemeente tot overeenstemming moeten komen over die onderdelen van de onderbouwing die het provinciaal belang
raken.
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Verwacht mag worden dat de inhoud en de diepgang van deze onderbouwing in verband staat met de omvang van de
kantorenmarkt en leegstandsproblematiek. In andere gemeenten dan gemeenten met een regionale kantorenmarkt
met leegstandsproblematiek kan waarschijnlijk worden volstaan met een meer bescheiden document dat is
toegespitst op de locale situatie.
Een ruimtelijk-economische onderbouwing zal in ieder geval moeten ingaan op de hieronder genoemde aspecten:
• Een inventarisatie van aard en omvang van bestaande kantoren en kantorenlocaties en inzicht in de eventuele
leegstand van deze kantoren en kantorencomplexen;
• De mogelijkheden voor herstructurering van bestaande kantoren en andere gebouwencomplexen die zich
mogelijk lenen voor kantorenontwikkeling of mengvormen van woon-, werk- en andere voorzieningen;
• een confrontatie van vraag en aanbod waarbij wordt aangegeven hoe de plannen aansluiten op de marktbehoefte, prioritaire kantorenlocaties en welke eisen aan duurzaamheid en flexibel gebruik worden gesteld;
• De betrokkenheid van marktpartijen.
Kantorenvisie
De kantorenvisie wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten voor afstemming op de provinciale visie op de
ontwikkeling van de kantorenmarkt. Ook hier geldt dat afstemming betekent dat provincie en gemeente tot
overeenstemming moeten komen over die onderdelen van de kantorenvisie die het provinciaal belang raken.

Een kantorenvisie zal daartoe in ieder geval moeten ingaan op de volgende aspecten:
• Een inventarisatie van aard en omvang van bestaande kantoren en kantorenlocaties en de daarin gevestigde
bedrijven;
• voor de regionale kantorenmarkt in de stedelijke netwerken verdient het aanbeveling daarbij onderscheid te
maken in a. centrumlocaties (stadscentrum en stationsomgeving), b. (meer perifere) kantorenlocaties en c.
overige kantoren;
• Een overzicht van de geldende en in voorbereiding zijnde plannen voor kantoren en kantorenlocaties, met
informatie over initiatiefnemer en de hardheid van de plannen;
• het hieruit resulterende aanbod, direct en op termijn, aan kantoorruimte;
• inzicht in de eventuele leegstand van kantoren en kantorencomplexen in totaliteit, per marktsegment en de
ontwikkeling van de leegstand;
• inzicht in de actuele en potentiële vraag naar kantoorruimte en de verwachte invloed daarvan op de leegstand;
• een confrontatie van vraag en aanbod waarbij wordt aangegeven hoe de plannen aansluiten op de
marktbehoefte en welke eisen aan duurzaamheid en flexibel gebruik worden gesteld;
• Een visie op de plannen en mogelijkheden voor herstructurering van bestaande kantoren en andere
gebouwencomplexen die zich mogelijk lenen voor kantorenontwikkeling of mengvormen van woon-, werk- en
andere voorzieningen;
• de mogelijkheden om de vestigingsvraag in één van de samenwerkende gemeenten in een of meer van de
andere samenwerkende gemeenten te accommoderen;
• Verwachte kwalitatieve en kwantitatieve vraagontwikkeling waarbij nadrukkelijk de verwachte dan wel
voorzienbare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de verwachte dan wel voorzienbare demografische
ontwikkelingen en de effecten daarvan op de werkgelegenheid in kantoren worden betrokken;
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• De betrokkenheid van marktpartijen bij de uitvoering van de kantorenvisie.
De hierboven genoemde aspecten zijn vooral gericht op de kantorenvisies van gemeenten waar sprake is van een
regionale kantorenmarkt met leegstandsproblematiek. Verwacht mag worden dat de inhoud en de diepgang van een
kantorenvisie in verband staat met de omvang van de kantorenmarkt en leegstandsproblematiek. In andere gemeenten
kan waarschijnlijk worden volstaan met een meer bescheiden document dat is toegespitst op de locale situatie.

Artikelsgewijze toelichting
artikel 2.3.2 Bedrijventerreinen
Provinciaal belang
Dit onderdeel van de verordening bevat regels voor bestemmingsplannen die voorzien in aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen. Onder nieuwe bedrijventerreinen wordt elke locatie verstaan die ontwikkeld wordt ten behoeve van
de vestiging van bedrijven en bij die bedrijven behorende kantoren. Het ter zake geldende provinciale beleid ligt vast in
de Omgevingsvisie Overijssel. De verordening is inhoudelijk in overeenstemming met de regels die het Rijk gesteld
heeft in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.
In de Omgevingsvisie is het provinciale belang beschreven van zorgvuldige planning en regulering van nieuwe en
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Het beleid is erop gericht aanleg van nieuw bedrijventerrein te
voorkomen als op bestaande terreinen nog voldoende ruimte beschikbaar is of naar verwachting door optimalisering
van de bouw- en gebruiksmogelijkheden en herstructurering beschikbaar zal komen. Dit beleid krijgt juridische
doorwerking in de verordening in titel 2.1 (principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik). In het kader van de
herstructurering van bedrijventerreinen is het vaak nodig dit proces samen te laten gaan met een (bescheiden) aanleg
van nieuw bedrijventerrein. Hiermee kan ruimte worden geboden voor uitplaatsing, waardoor de herstructurering vlotter
kan verlopen (schuifruimte).
De provincie stelt in de huidige regeling geen rechtstreekse eisen aan bedrijventerreinenvisies, maar wel aan de
onderbouwing van bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe bedrijventerreinen. In die onderbouwing spelen
gemeentelijke bedrijventerreinenvisies een wezenlijke rol vanwege hun functie voor integrale afweging van de
ontwikkeling van bedrijventerreinen.
LET OP:
De huidige regeling voor werklocaties zal worden aangepast omdat Provinciale Staten geconstateerd hebben dat de
huidige wijze van sturing niet meer voldoet (zie Statenbesluit Provinciale doorzettingskracht d.d. 18 februari 2015). Op
dit moment wordt de inhoud van de regeling nog niet gewijzigd, omdat het traject reprogrammering werklocaties nog
niet is afgerond. Als dit traject tijdig kan worden afgerond, zal met een gewijzigde vaststelling van de
Omgevingsverordening een aangepast regeling in de Omgevingsverordening worden opgenomen. Anders wordt de
Omgevingsverordening op dit punt bij de eerstvolgende actualisatieronde aangepast.
Het is bedoeling om de regeling zodanig aan te passen dat niet meer gestuurd wordt op regionale afstemming op het
niveau van (langlopende) bedrijventerreinen/
kantorenvisies, maar op basis van actuele behoefteonderzoeken en de uitkomsten van het traject reprogrammeren
werklocaties. In de nieuwe regeling zal nadrukkelijker worden gestuurd op herstel van de balans tussen vraag en
aanbod.
Zo lang het traject reprogrammeren werklocaties loopt wordt van gemeenten verwacht dat zij terughoudend omgaan
met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Gedeputeerde Staten zullen tijdens de looptijd van het traject
reprogrammeren werklocaties geen instemming verlenen op (actualisaties) van gemeentenlijke
bedrijventerreinenvisies en kantorenvisies, omdat het niet goed mogelijk is om te beoordelen of de (geactualiseerde)
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gemeentelijke visie past binnen de afspraken die op basis van de regionale programmering werklocaties zullen worden
gemaakt.
Aspecten bij de voorbereiding van de visies
Lokale behoefte
In titel 2.1 is bepaald dat gemeenten uitsluitend mogen voorzien in de lokale behoefte aan stedelijke voorzieningen,
waaronder bedrijventerreinen en kantoren. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor stedelijke netwerken die
mogen voorzien in een (boven)regionale behoefte en voor de streekcentra Hardenberg en Steenwijk, die mogen
voorzien in een bovenlokale behoefte. In de Omgevingsvisie wordt de lokale behoefte voor bedrijvigheid gedefinieerd
vanuit het begrip van lokaal gewortelde bedrijven. Dit zijn bedrijven die hun oorsprong of verzorgingsgebied hebben of
vinden in de gemeente of kern waar zij gevestigd zijn of zich vestigen en die een toegevoegde waarde bieden aan de
lokale sociaal-economische structuur/voorzieningenniveau. Gemeenten mogen in afwijking van het principe dat alleen
voor de lokale behoefte wordt gebouwd, ook voorzien in (een deel van) de behoefte van buurgemeente aan
bedrijventerrein en kantoren, wanneer hierover door buurgemeenten afspraken zijn gemaakt (artikel 2.1.2 lid 4).
Afstemming buurgemeenten
Een essentieel element in de verordening is dat de gemeenten verplicht zijn om hun plannen voor de ontwikkeling van
nieuwe bedrijventerreinen en kantoren af te stemmen met buurgemeenten. Uitgangspunt van de provinciale visie op de
programmering van bedrijventerreinen is dat de mogelijkheden van bedrijfsvestiging- en uitbreiding worden bezien op
een grotere schaal dan die van de individuele gemeenten. Afstemmen betekent dat buurgemeenten over en weer tot
overeenstemming komen over de invulling van de bedrijventerreinenprogrammering of de ontwikkeling van kantoren
(locaties).
Buurgemeenten zijn de gemeenten waaraan een gemeente grenst, dus ook gemeenten aan de andere kant van de
(provincie)grens. Vanzelfsprekend is de eis van overeenstemming alleen van toepassing op aspecten die de
buurgemeenten raken. Deze afstemmingseis wordt gesteld gelet op de onderlinge relaties die er zijn tussen
buurgemeenten die functioneren binnen dezelfde markt voor bedrijventerreinen en kantoren. Ook voor gemeenten die
uitsluitend mogen voorzien in een lokale behoefte is onderlinge afstemming gewenst, gelet op de relatie die er is
tussen aangrenzende gemeenten in het aanbod van soorten bedrijventerreinen en de (fasering van) uitgifte. Voor
kantoren is er sprake van vergelijkbare relaties.
Wij wijzen erop dat de Ladder voor duurzame verstedelijking regionale afstemming vereist wanneer een
bestemmingsplan stedelijke ontwikkelingen mogelijk maakt die voorzien in een actuele regionale behoefte. Deze eis
van regionale afstemming kan betekenen dat naast de directe buurgemeenten er ook afstemming moet worden
gezocht met andere gemeenten in de regio.
Beoordelingskader voor overeenstemming met Gedeputeerde Staten
Bedrijventerreinenvisie
Vervolgens wordt de bedrijventerreinenvisie voorgelegd aan Gedeputeerde Staten voor afstemming op de provinciale
visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook hier geldt dat afstemming betekent dat provincie en gemeente tot
overeenstemming moeten komen over die onderdelen van de bedrijventerreinenvisie die het provinciaal belang raken.
Een bedrijventerreinenvisie zal daartoe in ieder geval moeten ingaan op de volgende aspecten:
• een inventarisatie van aard en omvang van bestaande bedrijventerreinen en de daarop gevestigde bedrijven;
• een overzicht van de geldende en in voorbereiding zijnde plannen voor bedrijventerreinen;
• een visie op de plannen en mogelijkheden voor herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, waarbij ook in
beeld wordt gebracht welke schuifruimte nodig is om te komen tot een optimale invulling van gebieden die voor
herstructurering in aanmerking komen;
• de voorraad direct en op termijn uitgeefbare grond en het verwachte of voorgenomen tempo van uitgifte;
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• de verwachte dan wel voorzienbare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
• de verwachte dan wel voorzienbare demografische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de
werkgelegenheid;
• de mogelijkheden om de vestigingsvraag in een van de samenwerkende gemeenten in een of meer van de
andere samenwerkende gemeenten te accommoderen.
Prestatieafspraken
De bedrijventerreinenvisie zal gebruikt worden voor het maken van prestatieafspraken met de gemeente over de
ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze prestatieafspraken zijn er op gericht om de ambities die geformuleerd zijn in
de bedrijventerreinenvisie, onder andere ten aanzien van herstructurering, energiegebruik en uitgifteprotocollen, tot
uitvoering te brengen. Van de kant van de provincie zal de inzet daarbij van subsidies en fondsen uit bestaande en
nieuwe programma's worden vastgelegd.
Overeenstemming provincie
Indien Gedeputeerde Staten overeenstemmen met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie en/of kantorenvisie dan is
de vaststelling van bestemmingsplannen overeenkomstig die visie in overeenstemming met de verordening (artikel
2.3.2 en 2.3.3). Deze instemming met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie en/of kantorenvisie zal schriftelijk
bevestigd worden in het kader van het vooroverleg dat hiertoe over deze bouwsteen van de gemeentelijke
structuurvisie gevoerd zal worden.
Bij het projecteren van de bedrijventerreinen en kantoren zal overigens altijd nog rekening gehouden moeten worden
met wat bepaald is ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in titel 2.1 (ontwikkelingsperspectieven en
gebiedskenmerken).

artikel 2.3.3 Kantoren
Provinciaal belang
Dit onderdeel van de verordening bevat regels voor bestemmingsplannen die voorzien in aanleg van nieuwe
zelfstandige kantoren en kantorenlocaties. Onder nieuwe kantoren(locaties) wordt elke locatie verstaan die ontwikkeld
wordt ten behoeve van de vestiging van zelfstandige kantoren. Ons beleid richt zich niet op niet-zelfstandige
kantoorruimte, zoals ondergeschikte kantoorruimte die binnen woningen is gerealiseerd voor aan huis-gebondenberoepen.
In de Omgevingsvisie is het provinciale belang beschreven van zorgvuldige planning en regulering van nieuwe
kantoren(locaties). Het beleid is er op gericht om bouw van nieuwe zelfstandige kantoren en aanleg van nieuwe
kantorenlocaties te voorkomen als in bestaande gebouwen en op bestaande locaties nog voldoende ruimte
beschikbaar is of naar verwachting door optimalisering van de bouw- en gebruiksmogelijkheden en herstructurering
beschikbaar zal komen. Dit beleid krijgt juridische doorwerking in de verordening in titel 2.1 (principes van zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik).
In aanvulling op de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik sturen we nadrukkelijk op de programmering van
het kantorenaanbod binnen het bestaand bebouwd gebied om overaanbod van kantoren te voorkomen.
Transitieprocessen binnen het bestaand bebouwd gebied, waarbij bestaande locaties of bestaande gebouwen benut
worden voor het realiseren van nieuwe kantoorruimte, kan er namelijk toe leiden dat het overaanbod nog verder
vergroot wordt.
Op de kantorenmarkt is sprake van een omvangrijke leegstand, die ver uitgaat boven een acceptabele frictieleegstand. Om een verdere leegstand van kantoren te voorkomen acht de provincie een heroriëntatie op voorgenomen
of reeds geplande uitbreiding (in plaats, kwaliteit en tijd) op zijn plaats. Uitgangspunt is dat er geen nieuwe plannen
worden ontwikkeld tenzij de behoefte daaraan kan worden aangetoond aan de hand van een ruimtelijk-economische
onderbouwing. Deze onderbouwing bestaat bij voorkeur uit een actueel behoefte-onderzoek kantoren. In verband met
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de situatie op de kantorenmarkt waar al sprake is van een overaanbod is gekozen voor een formulering met een
verbod om bestemmingsplannen of projectbesluiten vast te stellen die voorzien in de totstandkoming van nieuwe
zelfstandige kantoorruimte. Op dit verbod wordt een uitzondering gemaakt voor die gevallen waarin met een ruimtelijkeconomische onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een actuele behoefte waarin niet kan worden voorzien
vanuit de bestaande capaciteit aan kantoorruimte. Onder totstandkoming van nieuwe zelfstandige kantoorruimte wordt
ook de verbouw van bestaande panden gerekend die tot dan een andere functie hebben. Dit artikel vormt daarmee een
aanscherping van de algemeen gelden de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Wij verwachten van
gemeenten dat zij in de ruimtelijk-economische onderbouwing hebben afgewogen en kunnen aantonen dat in de
gesignaleerde behoefte kwalitatief alleen op een nieuwe locatie kan worden voorzien. Daarbij moet zijn nagegaan of
met renovatie en opwaardering van bestaand aanbod en van andere redelijkerwijs in aanmerking komende gebouwen
(bijvoorbeeld leegkomende scholen en ander maatschappelijk vastgoed) niet de vereiste kwaliteit geleverd kon
worden. Verder moet er zicht zijn op de invulling die wordt gegeven aan de leegstand die mogelijk ontstaat door nieuw
aanbod. De onderbouwing moet dus zicht bieden op reële mogelijkheden van functieverandering of eventueel sloop
van langdurig leegstaande kantoorpanden, of zicht op andere wijzen van onttrekking aan de voorraad zonder dat er
ernstige effecten op de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden optreden. Van belang is om daarbij ook
ontwikkelingen in de richting van nieuwe werklandschappen en woon-werklandschappen in de beschouwingen te
betrekken. Dit sluit aan op het pleidooi hiervoor in par. 2.5.1, om het palet aan woon-, werk- en voorzieningenmilieus te
verbreden.
Omdat bij het ontwikkelen van nieuwe kantoren het risico op een vergroting van de leegstand groot is, is het van
belang dat de ruimtelijk-economische onderbouwing in goed overleg en samenwerking met marktpartijen wordt
voorbereid. Omdat kantorenmarkten zich tot over gemeentegrenzen uitstrekken en de bouw van nieuwe kantoorruimte
in de ene gemeente gevolgen kan hebben voor vraag en aanbod in de andere gemeente (zoals nog meer leegstand),
stellen wij de eis dat buurgemeenten en Gedeputeerde Staten moeten instemmen met de conclusie dat er inderdaad
behoefte is aan extra kantoorruimte zoals voorzien in het bestemmingsplan. Waar de ruimtelijk-economische
onderbouwing wordt geleverd in de vorm van een kantorenvisie/werklocatievisie, wijzen wij er op dat de provincie geen
rechtstreekse eisen stelt aan deze beleidsdocumenten, maar wel aan de actuele onderbouwing van
bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe kantoren(locaties).
Aspecten bij de voorbereiding van de visies
Lokale behoefte
In titel 2.1 is bepaald dat gemeenten uitsluitend mogen voorzien in de lokale behoefte aan stedelijke voorzieningen,
waaronder bedrijventerreinen en kantoren. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor stedelijke netwerken die
mogen voorzien in een (boven)regionale behoefte en voor de streekcentra Hardenberg en Steenwijk, die mogen
voorzien in een bovenlokale behoefte. In de Omgevingsvisie wordt de lokale behoefte voor bedrijvigheid gedefinieerd
vanuit het begrip van lokaal gewortelde bedrijven. Dit zijn bedrijven die hun oorsprong of verzorgingsgebied hebben of
vinden in de gemeente of kern waar zij gevestigd zijn of zich vestigen en die een toegevoegde waarde bieden aan de
lokale sociaal-economische structuur/voorzieningenniveau. Gemeenten mogen in afwijking van het principe dat alleen
voor de lokale behoefte wordt gebouwd, ook voorzien in (een deel van) de behoefte van buurgemeente aan
bedrijventerrein en kantoren, wanneer hierover door buurgemeenten afspraken zijn gemaakt (artikel 2.1.2 lid 4).
Afstemming buurgemeenten
Een essentieel element in de verordening is dat de gemeenten verplicht zijn om hun plannen voor de ontwikkeling van
nieuwe bedrijventerreinen en kantoren af te stemmen met buurgemeenten. Uitgangspunt van de provinciale visie op de
programmering van bedrijventerreinen is dat de mogelijkheden van bedrijfsvestiging- en uitbreiding worden bezien op
een grotere schaal dan die van de individuele gemeenten. Afstemmen betekent dat buurgemeenten over en weer tot
overeenstemming komen over de invulling van de bedrijventerreinenprogrammering of de ontwikkeling van kantoren
(locaties).
Buurgemeenten zijn de gemeenten waaraan een gemeente grenst, dus ook gemeenten aan de andere kant van de
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(provincie)grens. Vanzelfsprekend is de eis van overeenstemming alleen van toepassing op aspecten die de
buurgemeenten raken. Deze afstemmingseis wordt gesteld gelet op de onderlinge relaties die er zijn tussen
buurgemeenten die functioneren binnen dezelfde markt voor bedrijventerreinen en kantoren. Ook voor gemeenten die
uitsluitend mogen voorzien in een lokale behoefte is onderlinge afstemming gewenst, gelet op de relatie die er is
tussen aangrenzende gemeenten in het aanbod van soorten bedrijventerreinen en de (fasering) van uitgifte. Voor
kantoren is er sprake van vergelijkbare relaties.
Wij wijzen erop dat de Ladder voor duurzame verstedelijking regionale afstemming vereist wanneer een
bestemmingsplan stedelijke ontwikkelingen mogelijk maakt die voorzien in een actuele regionale behoefte. Deze eis
van regionale afstemming kan betekenen dat naast de directe buurgemeenten er ook afstemming moet worden
gezocht met andere gemeenten in de regio.
Beoordelingskader voor overeenstemming met Gedeputeerde Staten
Ruimtelijk-economische onderbouwing kantoren
De ruimtelijk-economische onderbouwing wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten voor afstemming op de
provinciale visie op de ontwikkeling van de kantorenmarkt. Ook hier geldt dat afstemming betekent dat provincie en
gemeente tot overeenstemming moeten komen over die onderdelen van de onderbouwing die het provinciaal belang
raken.
Verwacht mag worden dat de inhoud en de diepgang van deze onderbouwing in verband staat met de omvang van de
kantorenmarkt en de leegstandsproblematiek. In andere gemeenten dan gemeenten met een regionale kantorenmarkt
met leegstandsproblematiek kan waarschijnlijk worden volstaan met een meer bescheiden document dat is
toegespitst op de lokale situatie.
Een ruimtelijk-economische onderbouwing zal in ieder geval moeten ingaan op de hieronder genoemde aspecten:
• een inventarisatie van aard en omvang van bestaande kantoren en kantorenlocaties en inzicht in de eventuele
leegstand van deze kantoren en kantorencomplexen;
• de mogelijkheden voor herstructurering van bestaande kantoren en andere gebouwencomplexen die zich
mogelijk lenen voor kantorenontwikkeling of mengvormen van woon-, werk- en andere voorzieningen;
• een confrontatie van vraag en aanbod waarbij wordt aangegeven hoe de plannen aansluiten op de
marktbehoefte, prioritaire kantorenlocaties en de eisen die gesteld worden aan duurzaamheid en flexibel gebruik;
• de betrokkenheid van marktpartijen.
Kantorenvisie/werklocatievisie
De kantorenvisie wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten voor afstemming op de provinciale visie op de
ontwikkeling van de kantorenmarkt. Ook hier geldt dat afstemming betekent dat provincie en gemeente tot
overeenstemming moeten komen over die onderdelen van de kantorenvisie die het provinciaal belang raken.
Het beleid voor de kantorenprogrammering is nog in ontwikkeling. In samenhang met het op te stellen Actieplan
leegstand kantoren zal een handreiking voor kantorenvisies worden opgesteld met een uitwerking van de hier en in de
Omgevingsvisie aangegeven randvoorwaarden. In het Actieplan zal worden bezien of er aanleiding is voor pilotprojecten.
Een kantorenvisie zal daartoe in ieder geval moeten ingaan op de volgende aspecten:
• een inventarisatie van aard en omvang van bestaande kantoren en kantorenlocaties en de daarin gevestigde
bedrijven;
• voor de regionale kantorenmarkt in de stedelijke netwerken verdient het aanbeveling daarbij onderscheid te
maken in a. centrumlocaties (stadscentrum en stationsomgeving), b. (meer perifere) kantorenlocaties en c.
overige kantoren;
• een overzicht van de geldende en in voorbereiding zijnde plannen voor kantoren en kantorenlocaties, met
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informatie over initiatiefnemer en de hardheid van de plannen;
• het hieruit resulterende aanbod, direct en op termijn, aan kantoorruimte;
• inzicht in de eventuele leegstand van kantoren en kantorencomplexen in totaliteit, per marktsegment en de
ontwikkeling van de leegstand;
• inzicht in de actuele en potentiële vraag naar kantoorruimte en de verwachte invloed daarvan op de leegstand;
• een confrontatie van vraag en aanbod waarbij wordt aangegeven hoe de plannen aansluiten op de
marktbehoefte en de eisen die aan duurzaamheid en flexibel gebruik worden gesteld;
• een visie op de plannen en mogelijkheden voor herstructurering van bestaande kantoren en andere
gebouwencomplexen die zich mogelijk lenen voor kantorenontwikkeling of mengvormen van woon-, werk- en
andere voorzieningen;
• de mogelijkheden om de vestigingsvraag in één van de samenwerkende gemeenten in één of meer van de
andere samenwerkende gemeenten te accommoderen;
• verwachte kwalitatieve en kwantitatieve vraagontwikkeling waarbij nadrukkelijk de verwachte dan wel
voorzienbare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de verwachte dan wel voorzienbare demografische
ontwikkelingen en de effecten daarvan op de werkgelegenheid in kantoren worden betrokken;
• de betrokkenheid van marktpartijen bij de uitvoering van de kantorenvisie.
De hierboven genoemde aspecten zijn vooral gericht op de kantorenvisies van gemeenten waar sprake is van een
regionale kantorenmarkt met leegstandsproblematiek. Verwacht mag worden dat de inhoud en de diepgang van een
kantorenvisie in verband staat met de omvang van de kantorenmarkt en leegstandsproblematiek. In andere gemeenten
kan waarschijnlijk worden volstaan met een meer bescheiden document dat is toegespitst op de locale situatie.
Prestatieafspraken
De bedrijventerreinenvisie zal gebruikt worden voor het maken van prestatieafspraken met de
gemeente over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze prestatieafspraken zijn er op gericht om de ambities die
geformuleerd zijn in de bedrijventerreinenvisie, onder andere ten aanzien van herstructurering, energiegebruik en
uitgifteprotocollen, tot uitvoering te brengen. Van de kant van de provincie zal de inzet daarbij van subsidies en fondsen
uit bestaande en nieuwe programma's worden vastgelegd.
Overeenstemming provincie
Indien Gedeputeerde Staten overeenstemmen met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie en/of kantorenvisie dan is
de vaststelling van bestemmingsplannen overeenkomstig die visie in overeenstemming met de verordening (artikel
2.3.2 en 2.3.3). Deze instemming met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie en/of kantorenvisie zal schriftelijk
bevestigd worden in het kader van het vooroverleg dat hiertoe over deze bouwsteen van de gemeentelijke
structuurvisie gevoerd zal worden.
Bij het projecteren van de bedrijventerreinen en kantoren zal overigens altijd nog rekening gehouden moeten worden
met wat bepaald is ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in titel 2.1 (ontwikkelingsperspectieven en
gebiedskenmerken).

artikel 2.3.4 Vervangende overeenstemming provincie
Het kan zijn dat niet kan worden voldaan aan de voorwaarden in artikel 2.3.2 en 2.3.3 (overeenstemming met
buurgemeenten), ondanks de daartoe verrichte inspanningen. Om te voorkomen dat een gemeente in een patstelling
terecht komt, is in de verordening voorzien in een constructie waarbij provinciale overeenstemming in de plaats kan
treden van de verplichte overeenstemming van de buurgemeenten. Gedeputeerde Staten zullen dan nagaan of de
ontwikkeling van het bedrijventerrein past binnen de provinciale visie op de bedrijventerreinen-programmering conform
het principe van concentratie zoals neergelegd in artikel 2.1.2. Op deze wijze wordt de regionale afstemming (met de
buurgemeenten) vervangen door een rechtstreekse toets aan het plafond voor de totale ontwikkeling van
bedrijventerrein in Overijssel, waarbij ook de prestatieafspraken betrokken zullen worden die met de buurgemeenten
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zijn gemaakt. Uiteraard zullen Gedeputeerde Staten nagaan of wordt voldaan aan de principes van zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik (titel 2.1).
Voor de ontwikkeling van kantoren is de uitgangssituatie een andere. Zoals in de Omgevingsvisie is aangegeven, is er
sprake van een overaanbod aan kantoorruimte en daarmee samenhangend een structurele leegstand. Deze treedt
vooral op in de grote steden, waar sprake is van een regionale kantorenmarkt. Behoefte aan nieuwe kantoren zal hier
alleen vanuit kwalitatieve eisen aan de orde zijn.
De provincie is van oordeel dat alleen in uiterste situaties de weg van vervangende overeenstemming gekozen moet
worden. Gemeenten die een beroep doen op de constructie van vervangende overeenstemming zullen schriftelijk
moeten onderbouwen waarom zij niet tot overeenstemming kunnen komen en dat zij alles hebben gedaan wat in
redelijkheid mogelijk is om er met hun buurgemeenten uit te komen. Gelet op de bestuursfilosofie van de provincie is
het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van gemeenten om in goed overleg te komen tot onderlinge
afstemming van de bedrijventerreinenprogrammering. Als blijkt dat gemeenten vaak (in ongeveer een derde van de
gevallen) een beroep doen op de constructie van vervangende overeenstemming, zal na bestuurlijke actie gericht op
het versterken van onderlinge afstemming, deze constructie in de verordening opnieuw worden bezien.

titel 2.7 Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur
(EHS))
(....)
Relatie beschermingsregime Houtopstanden uit de Wet natuurbescherming Boswet
Het voorgaande betekent dat het van provinciaal belang is dat aanwezige houtopstanden binnen het NNN (voorheen
EHS) zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. De houtopstanden zijn immers niet alleen van belang vanwege behoud van
areaal aan bos- en natuurgebieden, maar ook vanwege hun bijdrage aan het landschap, vanwege de aanwezige
natuurwaarden en vanwege hun cultuurhistorische betekenis. Wij vinden handhaving van aanwezige houtopstanden
wezenlijk voor het in stand houden van de bestaande ruimtelijke kwaliteit. Gebieden binnen het NNN (voorheen EHS)
waarbinnen houtopstanden aanwezig zijn dienen dan ook zodanig bestemd te worden dat kap niet zonder meer
mogelijk is. Wij vinden de bescherming die de Wet natuurbescherming (onderdeel Houtopstanden) hiervoorBoswet
biedt gelet op deze provinciale belangen voor houtopstanden die vallen onder het toepassingsbereik van dit artikel
onvoldoende omdat de Wet natuurbeschermingBoswet niet alle belangen veiligstelt die wij met deze bepaling beogen.
De Wet natuurbeschermingBoswet ziet immers vooral op het in stand houden van het areaal aan houtopstanden en
niet zozeer op het behoud van de kwaliteit van het landschap, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de
ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.
Beschermingsregime
(....)
Naast de ruimtelijke bescherming vanuit het NNN gelden in bepaalde gevallen ook andere wet- en regelgeving voor de
bescherming van natuurwaarden. Te denken valt aan de Wet natuurbescherming en de Boswet.
Gebiedscategorieën Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
Binnen het gebied dat aangewezen is als NNN (voorheen EHS) worden gebiedscategorieën onderscheiden waarvoor
een verschil in bestemmingsregime geldt. Het gaat om de volgende gebiedscategorieën:
• Bestaand;
• Te realiseren.
(....)
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Artikelsgewijze toelichting
artikel 2.7.1 Begripsbepalingen
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.7.2 Werkingsgebied
(....)
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt als voorwaarde bij herbegrenzing dat het areaal van het
NNN (voorheen EHS) per saldo gelijk moet blijven. In artikel 2.7.2 lid 5 4 wordt hierop een uitzondering gemaakt voor
aanpassing van de begrenzing van gebieden die zijn aangeduid als ‘Zoekgebied natuur‘' en ‘Uitwerkingsgebied
ontwikkelopgave Natura 2000', omdat voorzien wordt dat delen van deze gebiedscategorieën uiteindelijk uit het NNN
(voorheen EHS) zullen worden gehaald.
(....)

artikel 2.7.3 Beschermingsregime
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden
(....)
In artikel 2.7.4 lid 1 is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen ten behoeve van ontwikkelingen die van groot openbaar
belang zijn. In artikel 2.7.3 is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor een combinatie van ruimtelijke
ontwikkelingen binnen het NNN (ten behoeve van een verbetering van het NNN). In artikel 2.7.4 lid 5 is een
afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor kleinschalige ontwikkelingen die weinig impact hebben op wezenlijk
kenmerken en waarden. Wanneer een ontwikkeling geen significant negatief effect heeft op het NNN (voorheen EHS)
voor wat betreft kwaliteit, areaal en samenhang, is afwijking niet nodig. In dat geval staat het beschermingsregime van
het NNN (voorheen EHS) de ontwikkeling immers niet in de weg.
(....)

artikel 2.7.5 Compensatieplan
Een afwijking op grond van artikel 2.7.4 is alleen aanvaardbaar als compensatie van de negatieve effecten op het NNN
(voorheen EHS) voldoende verzekerd is. Het compensatieplan maakt duidelijk welke compenserende en mitigerende
maatregelen nodig zijn om de nadelige effecten van de ingreep weg te nemen of de ondervangen. Het
compensatieplan bevat in elk geval de begrenzing van het gebied, de natuurdoelen, de actuele natuurkwaliteit, de
effecten van de ingreep, de maatregelen die worden getroffen om verlies van kwantiteit en kwaliteit tegen te gaan, de
compensatiemaatregelen en de natuurkwaliteit die daarmee beoogd wordt, het ontwikkelingsbeheer, het regulier
beheer, de termijnen, een tijdpad voor realisatie en een evaluatiemoment t.a.v. de kwaliteit van de gerealiseerde
compensatienatuur.
Dit betekent dat er in ieder geval inzicht moet zijn in de effecten op het NNN (voorheen EHS). Daarom moeten
onderzoeken en onderzoeksgegevens naar de effecten als bijlage bij het compensatieplan gevoegd worden. Ook moet
uit het compensatieplan duidelijk worden welke waarde en betekenis de gemeente bij het bepalen van de compensatie
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heeft toegekend aan wettelijke regelingen en beleidsvisies van Rijk en provincie.
Het compensatieplan moet inzicht bieden in de wijze waarop het verlies aan (actuele) natuurwaarden wordt
gecompenseerd. Uitgangspunt is het compensatiebeginsel; dit houdt in dat er geen nettoverlies van kwaliteit, areaal en
samenhang van het NNN (voorheen EHS) plaatsvindt en dat het compensatieplan draagvlak heeft bij alle betrokken
partijen. Wij gebruiken bij het inhoudelijk bepalen van de compensatieopgave de Spelregels EHS als referentiekader.
Daarvan kan worden afgeweken als er sprake is van een beter alternatief.
Voor de Natura 2000-gebieden, die zowel binnen als buiten het NNN (voorheen EHS) liggen, zijn ook eisen van de Wet
natuurbescherming en bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing. Dit betekent dat er voor de Natura
2000-gebieden een aanvullend regime geldt naast het regime dat in deze verordening voor het NNN (voorheen EHS) is
geregeld.
Een afwijking op grond van artikel 2.7.4 is alleen aanvaardbaar als compensatie van de negatieve effecten op het NNN
(voorheen EHS) voldoende verzekerd is. Het compensatieplan moet duidelijk maken welke compenserende en
mitigerende maatregelen nodig zijn om de nadelige effecten van de ingreep weg te nemen of de ondervangen. Dit
betekent dat er in ieder geval inzicht moet zijn in de effecten op het NNN (voorheen EHS). Daarom moeten
onderzoeken en onderzoeksgegevens naar de effecten als bijlage bij het compensatieplan gevoegd worden. Ook moet
uit het compensatieplan duidelijk worden welke waarde en betekenis de gemeente bij het bepalen van de compensatie
heeft toegekend aan wettelijke regelingen en beleidsvisies van Rijk en provincie.
Om de opgave tot compensatie en mitigatie te kunnen benoemen, moet de actuele natuurkwaliteit in het veld zijn
bepaald. In het compensatieplan moet beschreven worden welke maatregelen getroffen zullen worden om het verlies
van de kwantiteit en kwaliteit van het NNN (voorheen EHS) tegen te gaan.
Het compensatieplan moet inzicht bieden in de wijze waarop het verlies aan (actuele) natuurwaarden wordt
gecompenseerd. Voor het bepalen van de benodigde compensatie wordt gebruik gemaakt van het
compensatiebeginsel. Wij nemen hierbij als uitgangspunt de werkwijze uit de Spelregels NNN (voorheen EHS). Voor
de Natura 2000-gebieden, die zowel binnen als buiten het NNN (voorheen EHS) liggen, zijn ook eisen van de Wet
natuurbescherming en bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing. Dit betekent dat er voor de Natura
2000-gebieden een aanvullend regime geldt naast het regime dat in deze verordening voor het NNN (voorheen EHS) is
geregeld.
(....)

titel 2.8 Bos en natuurgebieden buiten het NNN (voorheen EHS)
(....)
Relatie beschermingsregime Houtopstanden uit de Wet natuurbeschermingBoswet
Het voorgaande betekent dat het van provinciaal belang is dat aanwezige houtopstanden zoveel mogelijk gehandhaafd
blijven. De houtopstanden zijn niet alleen van belang vanwege behoud van areaal aan bos- en natuurgebieden, maar
ook vanwege hun bijdrage aan het landschap, vanwege de aanwezige natuurwaarden en vanwege hun betekenis
vanuit cultuurhistorie. Wij vinden handhaving van aanwezige houtopstanden wezenlijk voor het in stand houden van de
bestaande ruimtelijke kwaliteit. Bestaande bos- en natuurgebieden dienen dan ook zodanig bestemd te worden dat kap
niet zonder meer mogelijk is. Wij vinden de bescherming die de Wet natuurbescherming voor houtopstandenBoswet
biedt gelet op deze provinciale belangen voor houtopstanden die vallen onder het toepassingsbereik van dit artikel
onvoldoende omdat de Wet natuurbeschermingBoswet niet alle belangen veiligstelt die wij met deze bepaling beogen.
De Wet natuurbeschermingBoswet ziet immers vooral op het in stand houden van het areaal aan houtopstanden en
niet zozeer op het behoud van de kwaliteit van het landschap, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de
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ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.
(....)
Afwijkingsmogelijkheden
(....)
Naast het beschermingsregime voor bestaande bos- en natuurgebieden in deze verordening, kunnen er vanuit andere
wettelijke kaders beperkingen worden gesteld. Te denken valt hierbij aan de Natuurbeschermingswet en/of Boswet
(die zullen worden opgenomen in de Wet natuurbescherming).

titel 2.12 Verblijfsrecreatie
(....)
Geen woonbestemming
De bestemming van recreatiewoningen mag niet worden gewijzigd in een woonbestemming. De achtergrond van
deze regel is dat recreatiewoningen die op enig moment als zodanig zijn gebouwd, beschikbaar moeten blijven voor
een recreatieve functie om te voorkomen dat voor de bouw van nieuwe recreatiewoningen (opnieuw) beslag wordt
gelegd op de Groene Omgeving.
Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor die permanent bewoonde recreatiewoningen die zijn bewoond
voor 31 oktober 2003 en deze permanente bewoning is sindsdien onafgebroken voortgezet; of die op grond van
objectgebonden overgangsrecht voor permanente bewoning mogen worden gebruikt. Daarbij moet ook worden
voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor (bestaande) reguliere woningen en relevante milieuwetgeving en
moeten de bouwmogelijkheden binnen de te realiseren woonbestemming niet ruimer zijn dan nodig is voor
instandhouding van de recreatiewoning als woning. Gemeentebesturen dienen bij het vaststellen van
bestemmingsplannen waarin de wijziging van de bestemming van recreatiewoningen naar woonbestemmingen alle
afwegingen te maken die voor een goede ruimtelijke ordening gewenst zijn. Dat betekent dat onder meer de gevolgen
voor de woningvoorraad, de afspraken met andere overheden en consequenties voor omliggende bestemmingen in de
afweging moeten worden betrokken. Wanneer de bestemming van een recreatiewoning wordt gewijzigd in een
woonbestemming, is sprake van een functiewijziging en dus formeel gezien van een nieuwvestiging. Daarop is de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting
artikel 2.12.4
(tekst ongewijzigd)

titel 2.13 Drinkwatervoorziening
(tekst ongewijzigd)

artikel 2.13.7
(tekst ongewijzigd)

titel 2.14 Watergebiedsreserveringen
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(tekst ongewijzigd)

Artikelsgewijze toelichting
artikel 2.14.4 Overstroombaar gebied
(tekst ongewijzigd)

titel 2.15 Windturbines
(tekst ongewijzigd)
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hoofdstuk 3 Milieuverordening (grondwaterbescherming en bodem)
titel 3.1 Grondwaterbescherming, algemeen
(tekst ongewijzigd)

titel 3.2 Grondwaterbescherming
paragraaf 3.2.2 Grondwaterbeschermingsgebieden
(tekst ongewijzigd)

paragraaf 3.2.3 Boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd)

paragraaf 3.2.2 Grondwaterbeschermingsgebieden
paragraaf 3.2.4 Ontheffingen in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en
boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd)

paragraaf 3.2.5 Meldingen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd)

paragraaf 3.2.6 Vergoeding van kosten en schade in waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
(tekst ongewijzigd)

titel 3.3 Bodem
paragraaf 3.3.2 Ontgrondingen
De Ontgrondingenwet kent in beginsel een vergunningplicht voor alle soorten ontgrondingen (iedere verlaging van
maaiveld of waterbodem, ongeacht tijd of doel). De bevoegdheid tot het verlenen van ontgrondingsvergunningen ligt
(met uitzondering van ontgrondingen in rijkswateren waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd is) bij
Gedeputeerde Staten. Bij deze vergunningverlening dienen alle bij een voorgenomen ontgronding betrokken belangen
te worden betrokken. Dit zijn er in de praktijk vele. Enerzijds algemene belangen als: bouwgrondstoffenvoorziening,
ruimtelijke ordening, natuur en landschap, milieu, waterhuishouding, archeologie. Anderzijds ook bijzondere
(particuliere) belangen van aanvrager, omwonenden en andere direct belanghebbenden. Naast de bevoegdheid tot
vergunningverlening, biedt de Ontgrondingenwet ons ook de (geclausuleerde) mogelijkheid om bij provinciale
verordening soorten ontgrondingen aan te wijzen, waarvoor geen vergunningplicht of een korte vergunningprocedure
(met beperkte inspraak) geldt. In deze paragraaf is uitvoering gegeven aan die bevoegdheid door te bepalen welke
ontgrondingen zijn vrijgesteld van vergunningplicht en voor welke ontgrondingen een korte vergunningprocedure geldt.
Uitgangspunt hierbij is onder meer het provinciale ontgrondingenbeleid. Dit beleid is afgestemd op rijksbeleid en gaat
uit van de volgende hoofdindeling:
• Multifunctionele ontgrondingen: gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer
gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding e.d., welke functies samen locatie,
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inrichting en beheer bepalen;
• Functionele ontgrondingen: gericht op bodemverlaging ter realisering ter plaatse van een werk (bijvoorbeeld een
recreatieplas) of een werkzaamheid (bijvoorbeeld landbouwkundige ontgronding). Het verwijderen van een
strooisellaag of chopperen (het verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag) wordt niet
gezien als een ontgronding.
(....)

artikel 3.3.2.1 Vrijstelling vergunningplicht
(....)
lid b
Werken op basis van een bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan als bedoeld in de artikelen 3.10. en 3.26 van
de Wet ruimtelijke ordening; het gaat hier om specifiek werkgebonden ontgrondingen, waarvan ten aanzien van het
werk een expliciete tweedimensionale (wat betreft oppervlak) afweging heeft plaatsgevonden binnen een
(onherroepelijk) ruimtelijk plan, uitmondend in een concrete bestemming op de verbeeldingplankaart (bijvoorbeeld
bestemming water voor aanleg van een waterpartij). Binnen een dergelijk ruimtelijk plan vindt tegenwoordig ook een
watertoets plaats en bijvoorbeeld een archeologische toets. Gelet op deze gewenste concreetheid, is in dit verband
een verleende aanlegvergunning of een globaal uit te werken bestemmingsplan onvoldoende. Daarnaast speelt bij
dergelijke ontgrondingen de derde dimensie (diepte), die niet binnen het ruimtelijke plan wordt afgewogen en bijgevolg
een functionele begrenzing vanuit de Ontgrondingenwet c.q. deze paragraaf behoeft. In dit verband is 3 meter beneden
het oorspronkelijke maaiveld meestal functioneel adequaat.
(....)
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hoofdstuk 4 Waterverordening
titel 4.1 Begripsbepalingen
(tekst ongewijzigd)

titel 4.2 Normen regionale keringen en wateroverlast, verdringingsreeks
(tekst ongewijzigd)

Artikelsgewijze toelichting
artikel 4.2.2 Veiligheidsnorm regionale waterkeringen
(tekst ongewijzigd)

artikel 4.2.5 Verslag toetsing watersysteem
(tekst ongewijzigd)

titel 4.3 Toedeling beheer watersysteem en beheer en instandhouding vaarwegen
(tekst ongewijzigd)

Artikelsgewijze toelichting
artikel 4.3.2 Toedeling beheer vaarwegen
(....)
De meren (vaarwegen 10, 11 en 12) nemen een wat bijzondere positie in. De verordening geldt hier met één
uitzondering: het maken van werken op de oever van het Giethoornse meer, de Beulakerwijde en de Belterwijde is niet
verboden. Immers: die werken hebben geen gevolgen voor de scheepvaart. Overigens kan er wel een
omgevingsvergunning van de gemeente nodig zijn.
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/bouwen_en_wonen/Bouwen_en_vergunningen/Omgevingsvergunning
Een ander verschil tussen de meren en de overige vaarwegen is, dat de provincie op de meren alleen de maximale
diepgang heeft vastgesteld voor de betonde vaargeulen. Daarbuiten voert de provincie geen actief (bagger-)beheer.
De rivier de Linde, die een natuurlijke grens vormt tussen Overijssel en Friesland, is voor het deel Tusschen Linde en
Linde (vaarwegen 3 en 4), in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel. Het deel van de Linde vanaf de Mr. H.P.
Linthorst Homansluis tot en met het Wijde is in beheer en onderhoud bij de provincie Friesland. Het nautisch beheer
ligt bij de vaarwegbeheerder. Dit is door Provinciale Staten van beide provincies vastgelegd in hun besluiten van 21
mei 2014 (Friesland) en 8 oktober 2014, nummer 702 (Overijssel).
(....)

titel 4.4 Regionaal waterplan en beheerplannen
(tekst ongewijzigd)
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titel 4.5 Legger waterstaatswerken
(tekst ongewijzigd)

Artikelsgewijze toelichting
artikel 4.5.1 Legger waterstaatswerken
(tekst ongewijzigd)

artikel 4.5.6 Projectprocedure voor waterstaatswerken
(tekst ongewijzigd)
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hoofdstuk 5 Verkeersverordening
Dit onderdeel is ongewijzigd overgenomen uit de verordening op de Fysieke Leefomgeving van de provincie Overijssel.
Op grond van dit onderdeel zijn de volgende regelingen vastgesteld:
• Regeling aanduidingen langs provinciale wegen in Overijssel 2017
(overige ongewijzigd)
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hoofdstuk 7 Natuurverordening
titel 7.5 Bestrijding schade (gereserveerd)
(gereserveerd)

artikel 7.5.1 Aanwijzing soorten
vervallen
Hiermee wordt het bestaande beleid zoals dat gold onder de Flora- en faunawet voortgezet.

artikel 7.5.2 Vrijstelling verbodsbepalingen
vervallen
lid 1. Het betreft soorten die in de provincie Overijssel belangrijke economische schade veroorzaken en niet het gevaar
lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Bij het aanwijzen van soorten die opzettelijk gestoord mogen worden, is
aangesloten bij de soorten die onder het regime van de Flora- en faunawet op grond van de provinciale Verordening
Beheer en schadebestrijding dieren verontrust mochten worden.
Voor de haas en de woelrat was in de provinciale Verordening Beheer en schadebestrijding dieren een vrijstelling voor
het verontrusten opgenomen. Op grond van artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het echter niet
verboden deze twee soorten opzettelijk te verontrusten. Vrijstelling is daarom niet aan de orde.
lid 2. Hoewel het in de rede ligt bij een algemene vrijstelling terughoudend om te gaan met het verlenen van het
vrijstelling om dieren te doden, heeft de praktijk uitgewezen dat alleen het opzettelijk verontrusten van de roek niet
effectief is. Dat wil zeggen dat hier geen schadevoorkomend of beperkend effect van uitgaat, zodat het niet als een
bevredigende oplossing kan worden aangemerkt. Daarom is het toegestaan om de roek onder voorwaarden ook te
doden en te vangen. De roek mag alleen worden gedood met het geweer en alleen indien:
• De dieren zich buiten het gebied in een straal van 500 meter van een aanwezige roekenkolonie bevinden en;
• er niet meer dan maximaal 5 dieren per dag per schadeperceel worden gevangen en gedood.
Dit is conform de oude regeling uit de Flora- en Faunawet.
lid 4. Middelen waarmee vogels gedood mogen worden, moeten op grond van artikel 3.3, lid 5, van de Wet bij
algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Het geweer is in het Besluit natuurbescherming aangewezen
als een middel waarmee vogels gedood mogen worden De roek wordt niet in haar voortbestaan bedreigd. Tevens
loopt de roek niet het gevaar in haar voortbestaan te worden bedreigd. Handelingen als bedoeld in het eerste en
tweede lid worden verricht overeenkomstig het Faunabeheerplan.
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hoofdstuk 8 Wro-coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000
1.Aanleiding en doel
Wettelijk kader natuurbescherming en -ontwikkeling
Planten en dieren laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Natura 2000 richt zich daarom op het behoud en de
ontwikkeling van natuurgebieden in heel Europa. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden
beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke
diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. De Vogel- en
Habitatrichtlijn is in Nederland vertaald in onder andere de Wet natuurbescherming. Tevens zijn er in Nederland circa
160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden, daarvan bevinden zich er 24 binnen de provincie
Overijssel.
Per 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Ten behoeve van het PAS zijn PASgebiedsanalyses vastgesteld, waarin de huidige situatie van de Natura 2000-gebieden staat beschreven en de
beoogde instandhoudingdoelstellingen in relatie tot stikstof. Om de instandhoudingdoelstellingen te behalen zijn PASmaatregelen opgenomen die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Realisatie van de PAS-maatregelen in en
nabij de Natura 2000-gebieden draagt bij aan een goede balans tussen enerzijds behoud en herstel van natuurlijke
kwaliteiten en anderzijds de economische ontwikkeling in de omgeving van deze Natura 2000-gebieden. Op deze
manier ontstaat er weer ontwikkelingsruimte.
Op basis van de Wet natuurbescherming moeten provincies en/of het Rijk voor alle Natura 2000-gebieden een
beheerplan vaststellen. Deze beheerplannen bevatten de huidige situatie van de gebieden en de beoogde
instandhoudingdoelstellingen. De PAS-gebiedsanalyses vormen de basis voor de beheerplannen, maar naast de
stikstofgerelateerde PAS-maatregelen zijn er ook andere maatregelen die nodig zijn voor realisatie van de
instandhoudingdoelstellingen opgenomen. Dit zijn de zogenaamde niet-PAS-maatregelen.
Ontwikkelopgave Natura 2000 van de provincie Overijssel
De provincie Overijssel werkt de komende jaren aan een aanzienlijke opgave voor natuurbescherming en –
ontwikkeling. Hiertoe heeft zij het programma ‘Ontwikkelopgave Natura 2000’ opgericht. In samenwerking met de
‘Samen werkt beter’ partners zetten zij zich in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te
creëren door samenwerking en vernieuwing.
Binnen de Ontwikkelopgave worden of zijn voor de 24 Natura 2000-gebieden de benodigde maatregelen (PAS- en nietPAS-maatregelen) uitgewerkt. De beoogde maatregelen zijn opgedeeld in interne en externe maatregelen. Interne
maatregelen worden binnen de bestaande natuurgebieden uitgevoerd en zijn met name gericht op herstel van de
habitattypen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om plaggen, de herinrichting van beken of het verhogen van het waterpeil.
Daarnaast is het noodzakelijk om maatregelen te nemen op de naastgelegen (land-bouw)gronden in de
uitwerkingsgebieden. Binnen de provincie Overijssel gaat het om ongeveer 4.200 hectare, verspreid rondom de
verschillende Natura 2000-gebieden. Deze externe maatregelen zijn veelal gericht op vernatting van de omliggende
gronden van het Natura 2000-gebied, het beperken van de bemestingseffecten of een combinatie ervan. De
maatregelen moeten over het algemeen voor 1 juli 2021 gerealiseerd zijn.
Doel van deze coördinatieverordening
De PAS-maatregelen moeten over het algemeen voor 1 juli 2021 gerealiseerd zijn. De niet-PAS maatregelen uit de
beheerplannen moeten binnen zes jaar na vaststelling van het beheerplan zijn gerealiseerd. Dit betekent dat er een
aanzienlijke ontwikkelopgave voor natuurbescherming en -ontwikkeling ligt voor de provincie Overijssel.
Voor de uitvoering van de beoogde maatregelen zijn meerdere (overheids)besluiten (ruimtelijke plannen,vergunningen,
ontheffingen, etc.) noodzakelijk. Elk van deze besluiten kent een eigen voorbereidingsprocedure en termijn(en). Om de
beoogde maatregelen tijdig te kunnen nemen, is het noodzakelijk om deze besluiten en bijbehorende procedures zo
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goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt Provinciale Staten (PS) de
mogelijkheid om de voorbereiding, behandeling en bekendmaking van deze besluiten te coördineren door de
provinciale coördinatieregeling uit de Wro van toepassing te verklaren op alle percelen waar deze maatregelen nodig
zijn. Hiertoe is deze coördinatieverordening vastgesteld.
2.Wettelijk kader
De wettelijke coördinatieregeling voor de provincie is beschreven in de artikelen 3.33 en 3.34 van de Wro.
Artikel 3.33 Wro
In artikel 3.33 Wro, eerste lid, is bepaald dat Provinciale Staten gevallen of categorieën van gevallen kunnen aanwijzen
ten behoeve van de realisatie van (een onderdeel van) provinciaal ruimtelijk beleid,waarop de provinciale
coördinatieregeling van toepassing is. De benodigde besluiten en/of provinciaal inpassingsplan komen dan
gecoördineerd tot stand.
Bij toepassing van de provinciale coördinatieregeling wordt Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend
bevoegd gezag. De rol van het coördinerend bevoegd gezag is om de procedure voor de verschillende besluiten te
begeleiden en de besluiten inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Het coördinerend bevoegd gezag neemt geen
bevoegdheden over van andere bevoegde gezagen.
De overige leden van artikelen 3.33 Wro geven nadere bepalingen omtrent de provinciale coördinatieregeling. Hierin is
onder andere opgenomen dat Gedeputeerde Staten als coördinerend bevoegd gezag om medewerking kan verzoeken
van andere bevoegde gezagen die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Indien het andere bevoegde gezag
geen medewerking wil verlenen, kan GedeputeerdeStaten besluiten om, met uitsluiting van het bevoegde gezag, en
met uitzondering van Rijksbesluiten,de voor de bedoelde verwezenlijking benodigde besluiten op aanvraag of
ambtshalve zelf nemen. Daarnaast kan Gedeputeerde Staten als coördinerend bevoegd gezag op basis van de Wro
besluiten om een belemmerende bepaling of regeling van de betrokken gemeente of waterschap (bijvoorbeeldbeleid
dat een belemmering kan vormen voor de realisatie van de Ontwikkelopgave Natura 2000) buiten toepassing te
verklaren.
Artikel 3.34 Wro
In artikel 3.34 Wro is bepaald dat bij geen, te trage of een ongewillige beslissing van een ander bevoegd gezag,
Gedeputeerde Staten, na overleg met het betreffende bevoegde gezag, zelf een besluit kunnen nemen en dus de
bevoegdheid overnemen van dat betreffende bevoegde gezag.
Ondanks dat de Wro deze mogelijkheden biedt, zal de provincie hier zeer terughoudend mee omgaan. Wrocoördinatie zal worden toegepast in goed overleg met de andere bevoegde gezagen. Indien echterde realisatie van de
Ontwikkelopgave Natura 2000 in gevaar dreigt te komen, of wanneer de deadline dreigt te worden overschreden, kan
Gedeputeerde Staten besluiten om gebruik te maken van de genoemde mogelijkheden in de wet.
3.Voorwaarden voor toepassing provinciale coördinatieregeling
De Wro stelt grenzen aan het toepassen van de provinciale coördinatieregeling. Het in artikel 3.33 Wro neergelegde
kader bevat twee eisen:
• Het moet gaan om de verwezenlijking van (een onderdeel van) provinciaal ruimtelijk beleid;
• Het moet wenselijk zijn om de gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijkingvan dat beleid.
Verwezenlijking van (een onderdeel van) provinciaal ruimtelijk beleid
De realisatie van de beoogde maatregelen ten behoeve van de Ontwikkelopgave Natura 2000 is bij uitstek een
provinciale opgave. Provincie Overijssel heeft, samen met de andere provincies, met het bestuursakkoord
‘Decentralisatie Natuurbeheer (2011)’ onder andere de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Natuurnetwerk
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Nederland (NNN, voorheen EHS) op zich genomen. Daarvoor hebben Provinciale Staten onder andere in 2013 de
actualisatie van de Provinciale Omgevingsverordening vastgesteld. Daarmee staat onder meer de herbegrenzing van
het NNN vast, waar de Natura 2000-gebieden binnen vallen, en zijn gronden aangewezen als ‘Uitwerkingsgebied
ontwikkelopgave Natura 2000’.
Coördinatie is gewenst
Voor de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura 2000 moeten per gebied diverse besluiten worden genomen door
verschillende bevoegde gezagen. Zonder toepassing van coördinatie doorlopen deze besluiten verschillende
procedures en moeten betrokkenen op verschillende momenten en bij verschillende bevoegde
gezagen/bestuursrechters hun zienswijze, bezwaar of beroep kenbaar maken. Dit leidt voor betrokkenen tot zeer
onduidelijke situaties.
Door toepassing van coördinatie worden alle benodigde besluiten voor de uitvoering van de Ontwikkelopgave
Natura2000 per gebied zoveel mogelijk gelijktijdig (danwel geclusterd) voorbereid en ter inzage gelegd. Deze ter
inzage legging wordt in één gezamenlijke kennisgeving bekend gemaakt. Alle gecoördineerde (ontwerp)besluiten
kunnen ingezien worden bij één loket (de provincie). Desgewenst kan met één zienswijze gereageerd worden op
diverse ontwerpbesluiten. Vervolgens kunnen belanghebbenden tegen alle besluiten gelijktijdig beroep indienen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak vande Raad van State. Dit zorgt voor meer overzichtlijkheid van de (samenhang) van de
procedures.
De efficiency van de besluitvorming neemt toe in het geval van toepassing van coördinatie, omdat in plaats van
meerdere besluitvormingsprocedures maar één procedure wordt gevoerd. De termijn van de aanvraag van de
vergunning tot het definitieve besluit is maximaal zes maanden, maar bij coördinatiekunnen afspraken worden
gemaakt over een kortere of langere termijn. Hier worden met de bevoegde gezagen en de aanvrager afspraken over
gemaakt, zonder afbreuk te doen aan rechtsbescherming voor derden.
Daarnaast worden de (voorgenomen) besluiten zoveel mogelijk in een vroeg stadium inhoudelijk al op elkaar
afgestemd, waarmee tegenstijdigheden in de verschillende besluiten wordt uitgesloten. Dit verkleint het risico op nietuitvoerbare projecten.
4.Inhoud van deze coördinatieverordening
Reikwijdte (artikel 2 van de coördinatieverordening)
Deze provinciale coördinatieverordening is van toepassing op alle benodigde besluiten die nodig zijn voor de uitvoering
van de instandhoudingsmaatregelen zoals opgenomen in de beheerplannen (op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 c.q. de Wet natuurbescherming) en voor de uitvoering van daarmee samenhangende
ruimtelijke projecten (bijvoorbeeld het realiseren van maatregelen op grond van de Kaderrichtlijn Water en/of
NNNbeleid). Hierbij wordt gedacht aan de volgende besluiten:
• Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming;
• Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
• Vergunning op grond van de Waterwet;
• Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• Toestemming op grond van het Besluit Omgevingsrecht of de Regeling Omgevingsrecht;
• Beschikking op grond van de wet bodembescherming naar aanleiding van een melding;
• Toestemming op grond van het Besluit bodemkwaliteit;
• Toestemming op grond van de Keur van het Waterschap;
• Toestemming op grond van het Activiteitenbesluit;
En alle overige besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen.
Dit betekent dat elk besluit dat nodig is voor de uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen zoals opgenomen in de
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beheerplannen en voor de uitvoering van daarmee samenhangende ruimtelijke projecten gecoördineerd tot stand moet
komen. Deze besluiten kunnen eventueel gekoppeld (gecoördineerd) worden aan de procedure van een provinciaal
inpassingsplan.
Afwijkingsmogelijkheid en beëindiging coördinatie (artikel 3 van de coördinatieverordening)
In deze coördinatieverordening is een mogelijkheid opgenomen voor Gedeputeerde Staten, als coördinerend bevoegd
gezag, om af te wijken van de reikwijdte van deze verordening. Zo kunnen Gedeputeerde Staten besluiten dat
bepaalde besluiten zonder toepassing van de coördinatieverordening tot stand mogen komen, indien in redelijkheid niet
valt te verwachten dat toepassing van coördinatie de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan
anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat besluiten buiten de coördinatie tot
stand kunnen komen als er sprake is van niet complicerende onderdelen (waar bijvoorbeeld weinig weerstand wordt
verwacht), bij besluiten die gericht zijn op tijdelijkheid (bijvoorbeeld besluiten voor de aanleg van tijdelijke werkwegen,
reclameborden en dergelijke) of wanneer het behalen van de deadline van de PAS/beheerplan niet behaald kan
worden wanneer coördinatie wordt toegepast). Deze mogelijkheid is opgenomen om flexibiliteit te behouden en om
ervoor te zorgen dat niet voor elke wijziging van de reikwijdte van deze verordening, Provinciale Staten een
aangepaste verordening hoeft vast te stellen.
Bovenstaande besluiten zullen vergezeld moeten gaan van een deugelijke motivering, waarop Gedeputeerde Staten
hun besluit kan baseren.
Gedeputeerde Staten dient binnen vier weken te reageren op een verzoek om bepaalde besluiten zonder coördinatie
tot stand te laten komen. Wanneer Gedeputeerde Staten besluit in te stemmen met het verzoek, dan gelden voor het
beoogde besluit de wettelijke voorschriften voor de behandeling hiervan.
5.Coördinatieprocedure
Coördinatieprocedure (artikel 4, lid 1 van de coördinatieverordening)
Bij toepassing van coördinatie is afdeling 3.6.2 van de Wro van toepassing. Hierin staat de te volgen procedure
beschreven of wordt verwezen naar andere procedurele wetsartikelen.
Bij het toepassen van de coördinatieregeling is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in
afdeling 3.4 Awb van toepassing. Dit betekent kort gezegd dat alle gecoördineerde besluiten dezelfde procedure
doorlopen (aanvraag – ontwerpbesluit – zienswijzen – definitief besluit –beroep). Hun ‘eigen’ procedures komen
hiermee te vervallen. De beslissingsbevoegdheid blijft in principe bij het bevoegde gezag.
Procedurevoorstel
Gedeputeerde Staten kan op grond van de coördinatieverordening een procedurevoorstel vaststellen voor het
coördinatieproces. In eerste instantie zullen met de betrokken partijen werkafspraken gemaakt worden zonder officieel
een procedurevoorstel vast te stellen. Wanneer blijkt dat er geen werkafspraken gemaakt kunnen worden met de
betrokken partijen voor de toepassing van coördinatie kunnen Gedeputeerde Staten een procedurevoorstel vast stellen
waarin dit wordt vastgelegd.
Onderstaande lijn zou onderdeel uit kunnen maken van het procedurevoorstel (en maakt ook deel uit van de
werkafspraken met de betrokken partijen).
• Aanvragen om besluiten moeten schriftelijk ingediend worden bij de betreffende bevoegde gezagen, met de
vermelding dat de coördinatieverordening van toepassing is.
• De betrokken bevoegde gezagen stellen het coördinerend bevoegd gezag in kennis van de binnengekomen
aanvragen en sturen tevens een afschrift van de aanvraag toe.
• Het coördinerend bevoegd gezag stemt met de aanvrager van de besluiten en de betrokken bevoegde gezagen
af omtrent de inhoud van de aanvragen, de clustering en fasering van de aanvragen, de plannen en het
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coördinatieproces (werkafspraken en coördinatieplanning).
• Er worden geen publicaties geplaatst van de aanvraag van de vergunningen, het eerste publicatiemoment vindt
plaats bij de ter inzage legging van de ontwerpbesluiten.
• De betrokken bevoegde gezagen stellen vervolgens een concept ontwerp-besluit op. Dit concept ontwerpbesluit wordt inhoudelijk afgestemd met de andere betrokken bevoegde gezagen, de aanvrager en het
coördinerend bevoegd gezag.
• De ter inzage legging van de ontwerpbesluiten vindt gelijktijdig plaats (wettelijke termijn van zes weken) en wordt
gezamenlijk kennisgegeven (digitaal en analoog) door het coördinerend bevoegd gezag;
• Een ieder kan in de periode van terinzagelegging een zienswijze inbrengen tegen alle ontwerpbesluiten
gezamenlijk, waarbij de provincie Overijssel als loket fungeert;
• De binnengekomen zienswijzen worden verzameld en samengevat en door de betrokken bevoegde gezagen en
de aanvrager gezamenlijk beantwoord in een zienswijzennota, onder leiding van het coördinerend bevoegd
gezag;
• Elk bevoegd gezag stelt het definitieve besluit vast (inclusief de zienswijzennota), in afstemming met de andere
bevoegde gezagen, aanvrager en coördinerend bevoegd gezag;
• De ter inzage legging van de definitieve besluiten vindt gelijktijdig plaats (wettelijke termijn van zes weken) en
wordt gezamenlijk kennisgegeven (digitaal en analoog) door het coördinerend bevoegd gezag;
• De gecoördineerde besluiten worden als één besluit aangemerkt in de beroepsfase, zodat in de beroepsfase
gelijktijdige behandeling plaatsvindt bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor wordt door de
bevoegde gezagen een gezamenlijk verweerschrift opgesteld;
• Mocht één van de besluiten vernietigd worden door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan
heeft dat in principe alleen gevolgen voor het betreffende besluit en niet voor de overige besluiten.
Verzoek om een gemeentelijk coördinatiebesluit
Bestemmingsplannen (en gemeentelijke uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen en exploitatieplannen) vallen niet onder
de provinciale coördinatieregeling uit de Wro (provinciale inpassingsplannen wel). Om bestemmingsplan te
coördineren met de overige besluiten, moet een apart gemeentelijk coördinatiebesluit genomen worden. Daarin moet
de gemeenteraad van de betreffende gemeente besluiten dat het bestemmingsplan (of uitwerkingsplan /
wijzigingsplan / exploitatieplan) gecoördineerd wordt met de te verlenen omgevingsvergunning. De
omgevingsvergunning wordt vervolgens met deze coördinatieverordening gekoppeld aan de overige besluiten die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura 2000. Op deze manier wordt de provinciale
coördinatieverordening gekoppeld aan het gemeentelijke coördinatiebesluit.
Op basis van de provinciale coördinatieregeling uit de Wro is Gedeputeerde Staten het coördinerend bevoegd gezag.
Op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling uit de Wro is het college van Burgemeester en wethouders van de
betreffende gemeente het coördinerend bevoegd gezag voor het bestemmingsplan. In gevallen waar een
bestemmingsplan gecoördineerd wordt met de overige besluiten, is er sprake van twee coördinerende bevoegde
gezagen. In de Wro is niet opgenomen hoe hiermee omgegaan moet worden. De wetgever heeft dit bewust niet
ondervangen in de wet. De wetgever gaat er vanuit dat in dergelijke gevallen in het overleg tussen de verschillende
bevoegde gezagen de noodzakelijke afstemming zal plaatsvinden en een verdeling gemaakt zal worden in de
coördinatiewerkzaamheden (bron: memorie van toelichting Wro). In het gemeentelijke coördinatiebesluit kan ook
opgenomen worden dat Gedeputeerde Staten het coördinerend bevoegd gezag is.
6.Tot slot
Citeertitel (artikel 6 van de coördinatieverordening)
De coördinatieverordening wordt aangehaald als ‘Coördinatieverordening Ontwikkelopgave Natura 2000.
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hoofdstuk 11 Ontheffing
(tekst ongewijzigd)

titel 11.2 Hardheidsclausule
Artikelsgewijze toelichting
artikel 11.2 Hardheidsclausule
Deze ontheffingsbevoegdheid heeft betrekking op bijzondere gevallen waarmee Provinciale Staten bij het vaststellen
van de algemene regels in hoofdstuk 2 geen rekening hebben gehouden. Door een hardheidsclausule op te nemen,
wordt er ruimte geboden om mee te werken aan wenselijke ontwikkelingen die door de strikte formulering van
algemene regels niet zouden kunnen worden toegestaan. De toepassing van de ontheffingsbevoegdheid vraagt een
afweging tussen aan de ene kant de provinciale belangen die bij het vaststellen van de algemene regels zijn beoogd en
aan de andere kant de belangen die gediend kunnen worden als de ontwikkeling kan worden gerealiseerd waarvoor de
gemeente ontheffing vraagt. Als het provinciale belang niet opweegt tegen het de (gemeentelijke) belangen die worden
belemmerd als strikt wordt vastgehouden aan de algemene regel, dan kan dat reden zijn om de
ontheffingsbevoegdheid toe te passen. Eventueel kunnen voorschriften worden verbonden aan de ontheffing die ervoor
moeten zorgen dat de provinciale belangen waarvoor de algemene regel in het leven is geroepen ook bij het verlenen
van de ontheffing zo goed mogelijk worden gediend.
Deze ontheffing is alleen bedoeld voor incidentele gevallen. De ontheffingsbevoegdheid kan niet worden toegepast
voor reguliere gevallen waarin de algemene regels van de omgevingsverordening belemmeringen opleveren. Als
mocht blijken dat het gewenst is om voor een serie van gevallen de ontheffingsbevoegdheid tot te passen, dan moet
nagegaan worden of het niet beter is om de Omgevingsverordening aan te passen.
Als een gemeente een verzoek tot ontheffing wil doen, is het van belang om vroegtijdig over te gaan tot overleg en
afstemming met de provinciale diensten. In het voortraject kan doorgesproken worden over de onderbouwing van de
aanvraag, met name als het gaat om het bijzondere en incidentele karakter van de gevraagde medewerking. Op de
voorbereiding van het besluit tot ontheffing is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen een voornemen om een ontheffing te verlenen,
zienswijzen indienen. Tegen een besluit tot ontheffing is geen afzonderlijk beroep mogelijk, omdat de ontheffing voor
de beroepsprocedure geacht wordt deel uit te maken van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
waarvoor de ontheffing nodig is.
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hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen
(tekst ongewijzigd)

titel 12.1 Overgangsrecht
Artikelsgewijze toelichting
artikel 12.1.2 Intrekking Omgevingsverordening Overijssel 2009
In artikel 12.1.2 wordt duidelijk gemaakt dat met de vaststelling van deze verordening de voorganger
(Omgevingsverordening Overijssel 2009 zoals vastgesteld op 1 juli 2009 en nadien diverse keren gewijzigd) is
ingetrokken. Deze verordening iswordt geheel ingetrokken omdat er nu een digitale versie wordt vastgesteld met
uitzondering van enkele uitvoeringsbesluiten van de Verkeersverordening.
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