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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

IX

25 augustus 2009

dhr. B.E. Schenkel, telefoon 038 499 87 68

Omgevingsverordening Overijssel 2009.
Besluit van Provinciale Staten d.d. 1 juli 2009, besluitnr. PS/2009/407.

Kennisgeving
Provinciale Staten van Overijssel,
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 20 mei 2009, kenmerk 2009/0079216;

delen mee:
dat zij op 1 juli 2009, besluitnr. PS/2009/407, hebben vastgesteld de navolgende:

Omgevingsverordening Overijssel 2009
Hoofdstuk 1. Algemeen
Titel 1.1. Algemene begrippen
Artikel 1.1.1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Omgevingsvisie Overijssel: provinciale integrale visie voor de fysieke leefomgeving zoals vastgesteld door Provinciale Staten Overijssel op 1 juli 2009;
b. bestemmingsplan: plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
c. beheersverordening: verordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening;
d. projectbesluit: besluit als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 1.1.2.
Waar in deze verordening instructies worden gegeven ten aanzien van de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, moeten deze instructies ook geacht worden gericht te zijn op projectbesluiten en beheersverordeningen.
Artikel 1.1.3.
Waar in deze verordening instructies worden gegeven ten aanzien van de inhoud van bestemmingsplannen, zijn deze instructies gericht aan de gemeenteraad en werken deze niet rechtstreeks door
bij de afgifte van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en ontheffingen.

Titel 1.2. Adviescommissie
Artikel 1.2.1. Instelling en taken Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving
1. Er is een Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving (PCFL), hierna te noemen de
commissie.
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2a. De commissie vervult de advies- en overlegtaken inzake het provinciaal beleid zoals bepaald in
artikel 8, lid 2 van de Wet op de waterhuishouding, artikel 2.41 van de Wet milieubeheer en
artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
2b. Daarnaast adviseert de commissie aan Provinciale Staten en/of Gedeputeerde Staten over
aangelegenheden betreffende de waterhuishouding, het milieubeheer, de ruimtelijke ordening,
de volkshuisvesting en de stedelijke vernieuwing in Overijssel, indien en voor zover in enig
wettelijk voorschrift een dergelijk advies wordt voorgeschreven dan wel daarom door Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten wordt gevraagd.
3. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen gezamenlijk nadere regels geven omtrent de
taak en werkwijze van de commissie.
Artikel 1.2.2. Samenstelling van de commissie
De commissie bestaat uit de volgende leden:
a. een onafhankelijke voorzitter;
b. een vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM, Directoraat Generaal Ruimte;
c. de VROM-inspecteur Oost;
d. een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland;
e. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie
Oost;
f.
een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken;
g. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie;
h. een vertegenwoordiger van Het Oversticht, genootschap tot bevordering en instandhouding van
het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel;
i.
een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten;
j.
twee vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, afdeling Overijssel,
waarvan één lid uit de kring van de vijf grote gemeenten en één lid uit de kring van de overige
gemeenten;
k. een vertegenwoordiger van de gezamenlijke Overijsselse waterschappen (Overijssels Dijkgraven
Overleg);
l.
een vertegenwoordiger van Vitens NV;
m. een vertegenwoordiger van de LTO-Noord;
n. een vertegenwoordiger van de samenwerkende Kamers van Koophandel in Overijssel;
o. een vertegenwoordiger van de werkgevers- en werknemersorganisaties in Overijssel;
p. een vertegenwoordiger van Natuur en Milieu Overijssel;
q. een vertegenwoordiger van de besturen van de erkende particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Overijssel;
r. een vertegenwoordiger van een organisatie die de zorg voor integrale veiligheid tot haar taak
heeft;
s. een vertegenwoordiger van de Recron;
t. een vertegenwoordiger van de ANWB Oost;
u. een vertegenwoordiger van het Overijssels Particulier Grondbezit;
v. een vertegenwoordiger van de Universiteit Twente.
Artikel 1.2.3. Benoeming en lidmaatschap van de commissie
1. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bereiden gezamenlijk de benoeming voor van de
onafhankelijke voorzitter van de commissie.
2. De voorzitter van de commissie wordt benoemd door Gedeputeerde Staten.
3. Benoeming op grond van het tweede lid geldt tevens als benoeming door Provinciale Staten.
4. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten spoedig van elk benoemingsbesluit in kennis.

Hoofdstuk 2. Ruimtelijke ordening
Titel 2.1. Sturen op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
Artikel 2.1.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. ruimtelijke kwaliteit: het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de
ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is;
b. gebiedskenmerken: de verschillende typen landschappen en hun kenmerkende eigenschappen
zoals beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken, die als bijlage deel uitmaakt van deze
verordening en aangegeven op de kaarten:
• Gebiedskenmerkenkaart, Natuurlijke laag nr. 09295046;
• Gebiedskenmerkenkaart, Laag van het agrarisch cultuurlandschap nr. 09295047;
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• Gebiedskenmerkenlaag, Stedelijke laag nr. 09295048;
• Gebiedskenmerkenkaart, Lust- en leisurelaag nr. 09295049;
c. ontwikkelingsperspectieven: de als zodanig op kaart Ontwikkelingsperspectieven nr. 09295055
aangegeven gebieden waarvoor in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 beleidsambities en
ruimtelijke kwaliteitsambities zijn geformuleerd op basis van voor deze gebieden geldende
opgaven en kansen;
d. versterken van ruimtelijke kwaliteit: het leggen van nieuwe verbindingen tussen bestaande
gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen waarbij bestaande kwaliteiten worden benut en
waar mogelijk nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd;
e. kwaliteitsontwikkeling: is het proces waarbij elk project/elke ontwikkeling bijdraagt aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving;
f.
bestaand bebouwd gebied: de gronden die benut kunnen worden voor stedelijke functies op
grond van geldende bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen
voor zover de provinciale diensten daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht
in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/artikel 10 BRO;
g. stedelijke functies: wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve,
culturele en religieuze voorzieningen, met de bijbehorende infrastructuur, stedelijk water en
stedelijk groen;
h. groene omgeving: de gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied;
i.
bestaande erven: bestaande en/of als zodanig bestemde bouwvlakken ten behoeve van woningen, voorzieningen en bedrijven in de groene omgeving, daarbij inbegrepen de bouwvlakken
voor dergelijke functies die voorzien zijn in voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de
provinciale diensten daarover een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/ artikel 10 BRO;
j.
stedelijke ontwikkelingen: het realiseren van stedelijke functies zoals woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve en religieuze voorzieningen met
de daarbij behorende infrastructuur met bijbehorende groen en water en het hiertoe bouwrijp
maken van gronden;
k. niet aan de Groene omgeving gebonden bedrijvigheid: niet-agrarische bedrijvigheid die niet
functioneel aan de Groene omgeving is gebonden;
l.
stedelijke netwerken: de Netwerkstad Zwolle Kampen, de Netwerkstad Twente en de Stedendriehoek;
m. streekcentra: de kernen Steenwijk en Hardenberg.
n. herstructurering: het proces waarbij verouderde woonwijken en bedrijventerreinen opnieuw
worden ingericht waarbij de bestaande functie van het terrein gehandhaafd blijft;
o. transformatie: het proces waarbij verouderde woonwijken en bedrijventerreinen opnieuw
worden ingericht waarbij de bestaande functie wordt omgezet naar een andere functie;
p. schuifruimte: nieuwe locaties voor wonen of bedrijventerreinen ten behoeve van de uitplaatsing
van functies in het kader van herstructurering.
Artikel 2.1.2. Principe van concentratie
1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen en het
realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen
om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.
2. In afwijking van het gestelde onder 1 kunnen bestemmingsplannen voorzien in woningbouw,
aanleg van bedrijventerreinen en het realiseren van stedelijke voorzieningen om te voldoen aan
een bovenregionale behoefte voor zover deze bestemmingsplannen gebieden betreffen die
onderdeel uitmaken van stedelijke netwerken. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor
gebieden die vallen binnen nationale landschappen als bedoeld in artikel 2.6.2.
3. In afwijking van het gestelde onder 1 kunnen bestemmingsplannen van de streekcentra voorzien in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen en het realiseren van voorzieningen ter
voldoening van een regionale behoefte.
4. In afwijking van het gestelde onder 1 kunnen bestemmingsplannen voorzien in woningbouw en
bedrijventerrein om te voldoen aan (een deel van) de behoefte van een buurgemeente op basis
van afspraken die door samenwerkende gemeenten zijn gemaakt en die passen binnen een
woonvisie als bedoeld in artikel 2.2.2 en/of een bedrijventerreinenvisie als bedoeld in artikel
2.3.2.
Artikel 2.1.3. SER-ladder voor de Stedelijke omgeving
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag
door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
• dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande
bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is
door herstructurering en/of transformatie;
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• dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal
zijn benut.
Artikel 2.1.4. Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is
gemaakt:
• dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk
is;
• dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.
Artikel 2.1.5. Ruimtelijke kwaliteit
1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die
het bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit
conform de geldende gebiedskenmerken.
2. In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze
toepassing is gegeven aan de vier-lagen-benadering die in de Omgevingsvisie Overijssel is
neergelegd en op welke wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke
inpassing.
3. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het
gebied is neergelegd.
4. Gemeenteraden mogen gemotiveerd afwijken van het ontwikkelingsperspectief dat voor het
betreffende gebied geldt, wanneer:
• er sprake is sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen en
• voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de
gebiedskenmerken.
Deze afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor gevallen waarin sprake is van ontwikkelingen die
volgens het bepaalde in de onderdelen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 MERplichtig zijn.
5. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus Gebiedskenmerken normerende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich daarvoor lenen, in een bestemmingsregeling conform deze normerende uitspraken.
6. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus Gebiedskenmerken richtinggevende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich
daarvoor lenen, in een bestemmingsregeling conform deze richtinggevende uitspraken.
7. Van het gestelde onder 5 mag gemotiveerd worden afgeweken wanneer:
• er sprake is van zwaarwegende sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen en
• voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de
provinciale ambities zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken.
8. Van het gestelde onder 6 mag worden afgeweken mits voldoende gemotiveerd is dat de
kwaliteitsambitie zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken in gelijke mate
gerealiseerd wordt.
Artikel 2.1.6. Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
1. Bestemmingsplannen voor de groene omgeving kunnen – met in achtneming van het bepaalde
in artikel 2.1.3 en artikel 2.1.4 en het bepaalde in artikel 2.1.5 – voorzien in nieuwvestiging en
grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de groene omgeving, uitsluitend indien
hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het
verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd
door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.
2. In afwijking van het gestelde onder lid 1 en onverminderd artikel 2.1.5 kan de vestiging van
nieuwe agrarische bouwpercelen worden toegestaan als:
• een ondernemer zijn landbouwbedrijf verplaatst voor het realiseren van publieke belangen;
• een ondernemer op de huidige locatie geen ontwikkelingsmogelijkheden meer heeft en een
volwaardig agrarisch bedrijf verplaatst naar een locatie waar wel ontwikkelingsmogelijkheden
zijn.
Op voorwaarde dat het agrarisch bouwperceel als bestemming op de uitplaatsingslocatie(s) in
Overijssel wordt opgeheven. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van een verplaatsing
van een intensieve tak van een gemengd landbouwbedrijf naar een Landbouwontwikkelingsgebied of als de uitplaatsingslocatie herbenut zal worden door een volwaardig agrarisch bedrijf.
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Titel 2.2. Woningbouw
Artikel 2.2.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. woonvisie: gemeentelijk beleidsdocument waarin staat hoe het woningbouwprogramma binnen
de gemeente zal worden ingevuld en dat tot stand komt in onderlinge afstemming met buurgemeenten.
Artikel 2.2.2. Nieuwe woningbouwlocaties
1. Bestemmingsplannen en projectbesluiten voorzien in de totstandkoming van nieuwe woningbouwlocaties voor zover de nieuwe woningbouwlocatie naar aard, omvang en locatie in overeenstemming is met een woonvisie waarover overeenstemming is bereikt met de buurgemeenten en met Gedeputeerde Staten van Overijssel.
2. 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.
Artikel 2.2.3. Vervangende overeenstemming provincie
1. 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
2.2.2.
2. Gedeputeerde Staten besluiten tot overeenstemming als bedoeld in lid 1 indien genoegzaam is
aangetoond dat de woningbouw past binnen de provinciale visie op de woningbouwprogrammering.
Artikel 2.2.4.
Vervalt.

Titel 2.3. Bedrijventerreinen
Artikel 2.3.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. bedrijventerreinenvisie: gemeentelijk beleidsdocument waarin staat hoe de bedrijfsterreinenprogrammering binnen de gemeente zal worden ingevuld en dat tot stand komt in onderlinge
afstemming met buurgemeenten;
b. bedrijventerrein: werklocaties voor bedrijvigheid en/of kantoren.
Artikel 2.3.2.
1. Bestemmingsplannen en projectbesluiten 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 van Overijssel.
2. 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.
3. 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 2.3.3. Vervangende overeenstemming provincie
1. 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.
2. 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.
Artikel 2.3.4.
Vervalt.
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Titel 2.4. Detailhandel
Artikel 2.4.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. stedelijke centra: steden binnen de stedelijke netwerken Zwolle Kampen, Netwerkstad Twente
en Stedendriehoek;
b. volumineuze detailhandel: winkelformules die vanwege de omvang en aard van het assortiment
een groot oppervlak nodig hebben, zoals bouwmarkten, tuincentra, wooninrichtingszaken;
c. grootschalige detailhandel: winkelformules met een zeer groot winkelvloeroppervlak dat (hoog)frequent wordt bezocht en waarin een aanbod plaatsvindt van niet-volumineuze goederen;
d. weidewinkel: zelfstandige detailhandelsvestingen aan de rand van bestaand bebouwd gebied
van steden en dorpen of in de groene omgeving. Onder weidewinkel wordt niet verstaan detailhandel in de vorm van ‘verkoop bij de boer’.
Artikel 2.4.2. Volumineuze detailhandel
1. Bestemmingsplannen voorzien niet in de nieuwe mogelijkheid om detailhandel uit te oefenen op
bedrijventerreinen.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan in bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen de
mogelijkheid worden geboden voor de vestiging van volumineuze detailhandel waarvoor in
binnensteden en wijkwinkelcentra geen ruimte gevonden kan worden.
Artikel 2.4.3. Grootschalige detailhandel
1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in nieuwe grootschalige detailhandelsvestigingen
wanneer de locatie gelegen is in of aansluit op bestaande binnensteden en winkelcentra. Daarbij
geldt dat grootschalige detailhandelsvestigingen met een regionale uitstraling uitsluitend mogen
worden toegelaten in de stedelijke centra en nadat uit onderzoek is gebleken dat dit niet leidt
tot een ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, eerste volzin, kan in bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen binnen de stedelijke centra een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub c
Wro worden opgenomen ten behoeve van de vestiging van grootschalige detailhandel waarvoor
in de binnensteden en wijkwinkelcentra geen ruimte gevonden kan worden.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1, eerste volzin, kan in bestemmingsplannen voor locaties
elders binnen de stedelijke centra een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub c Wro
worden opgenomen ten behoeve van de vestiging van grootschalige detailhandel in geval de
grootschalige detailhandel thematisch aan deze perifere locatie is gebonden.
Artikel 2.4.4. Weidewinkels
Bestemmingsplannen voorzien niet in de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe weidewinkels.

Titel 2.5. Afvalstortlocaties radioactief afval
Artikel 2.5.1.
Bestemmingsplannen voorzien niet in het realiseren van nieuwe ondergrondse opslagmogelijkheden
voor radioactief afval.
Artikel 2.5.2.
Bestemmingsplannen voorzien niet in het realiseren van nieuwe bovengrondse opslagmogelijkheden
voor hoogradioactief afval.

Titel 2.6. Nationale Landschappen
Artikel 2.6.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Nationaal Landschap: door het Rijk aangewezen en globaal begrensde gebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken;
b. kernkwaliteit: de essentiële landschappelijke of cultuurhistorische kenmerken van nationale
landschappen of van een deel van een nationaal landschap die voor het Rijk aanleiding zijn
geweest om over te gaan tot aanwijzing van het nationaal landschap;
c. Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap IJsseldelta: het Ontwikkelingsperspectief
Nationaal Landschap IJsseldelta zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel bij
besluit van 15 februari 2006 (nr. PS/2005/1363);
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d.

Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap Noordoost-Twente: het Ontwikkelingsperspectief
Noordoost-Twente zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel bij besluit van
13 december 2006 (nr. PS/2006/867).

Artikel 2.6.2. Begrenzing
1. Als Nationaal Landschap IJsseldelta is nader begrensd het gebied dat op kaart EHS, Overige
natuur en Nationale Landschappen nr. 09295050 is aangegeven.
2. Als Nationaal Landschap Noordoost-Twente is nader begrensd het gebied dat op kaart EHS,
Overige natuur en Nationale Landschappen nr. 09295050 is aangegeven.
Artikel 2.6.3. Kernkwaliteiten
1. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn:
a. de grote mate van openheid;
b. de historische, rationele, geometrische verkaveling van de polder Mastenbroek;
c. het reliëf in de vorm van huisterpen en kreekruggen;
d. de kleinschaligheid en openheid van het rivierenlandschap.
Deze kernkwaliteiten zijn nader uitgewerkt in tabel A in bijlage 7 van deze verordening.
2. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn:
a. het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
b. de grote mate van kleinschaligheid;
c. het groene karakter.
Deze kernkwaliteiten zijn nader uitgewerkt in tabel B in bijlage 7 van deze Verordening.
Artikel 2.6.4. Nieuwe ontwikkelingen
Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden die in artikel 2.6.2
begrensd zijn als Nationaal Landschap als die bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de
kernkwaliteiten als benoemd in artikel 2.6.3 en zoals nader uitgewerkt in tabel A en tabel B in
bijlage 7 van deze verordening.

Titel 2.7. Ecologische Hoofdstructuur
Artikel 2.7.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Ecologische Hoofdstructuur (EHS): samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden
met bestaande en potentiële natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten en ecosystemen, begrensd overeenkomstig artikel 2.7.2;
b. gebiedscategorie: typering zoals aangegeven op de kaart van een deelgebied van de EHS,
bestaande uit:
i.
bestaande natuur: gebied getypeerd door de aanwezigheid van grote natuurwaarden;
ii. nieuwe gerealiseerde natuur: gebied getypeerd door de geschiktheid voor verdere ontwikkeling van aanwezige of in potentie aanwezige natuurwaarden waarvoor de aankoop en/of
functiewijziging van het gebied heeft plaatsgevonden;
iii. nieuwe nog niet gerealiseerde natuur: gebied getypeerd door de geschiktheid voor verdere
ontwikkeling van aanwezige of in potentie aanwezige natuurwaarden maar waarvoor de
aankoop en/of functiewijziging nog niet heeft plaatsgevonden;
iv. beheersgebied: gebied getypeerd door een agrarische functie waarbij de grondgebruikers
voor deze functie op vrijwillige basis kunnen bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapswaarden;
v. zoekgebied: gebied waarbinnen gebieden liggen die behoren tot de onder iii en iv genoemde gebiedscategorieën maar waarvoor de concrete bepaling van laatstgenoemde nog niet
heeft plaatsgevonden;
c. wezenlijk kenmerk en waarde: actuele, en voor (deel)gebieden met een natuurbestemming
tevens de potentiële waarde, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied.
Artikel 2.7.2. Werkingsgebied
1. Het werkingsgebied van titel 2.7 wordt begrensd door de geometrische plaatsbepaling van de
EHS op de kaart EHS, Overige natuur en Nationale Landschappen nr. 09295050.
2. De bepalingen in titel 2.7 hebben enkel betrekking op bestemmingsplannen, projectbesluiten,
beheersverordeningen en de daarbij behorende toelichting of onderbouwing, voor zover het
werkingsgebied van die plannen, besluiten en verordeningen samenvalt met het werkingsgebied
als in lid 1.
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3.

4.

Gedeputeerde Staten kunnen bij besluit:
a. de begrenzing van het werkingsgebied bedoeld in het eerste lid wijzigen:
i.
ten behoeve van de uitvoering van aanpassing van de EHS uit ecologische en sociaaleconomische overwegingen;
ii. ingeval zij ontheffing hebben verleend overeenkomstig artikel 2.7.6;
b. de gebiedscategorieën iii, iv, v aanpassen als de ontwikkelingen in het gebied hiertoe aanleiding geven.
Op de besluiten als bedoeld in het derde lid is het bepaalde in artikel 4.1, lid 2 Wro van toepassing tenzij Gedeputeerde Staten bij het besluit als bedoeld in lid 3 een andere termijn hebben
gesteld.

Artikel 2.7.3. Regels inzake de inhoud van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en projectbesluiten
1. Een beheersverordening heeft geen betrekking op een gebied dat op de kaart EHS, Overige
natuur en Nationale Landschappen nr. 09295050, is aangegeven als gebiedscategorie nieuwe
nog niet gerealiseerde natuur.
2. Bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen:
a. strekken uitsluitend tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van gebieden behorend tot de gebiedscategorieën bestaande
natuur en nieuwe gerealiseerde natuur;
b. strekken mede tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van gebieden behorend tot de gebiedscategorieën nieuwe nog niet
gerealiseerde natuur en zoekgebied;
c. wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die activiteiten mogelijk maken welke
significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden zullen of kunnen
hebben;
d. stellen regels ter bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden.
3. De verplichtingen die voortvloeien uit het tweede lid houden in ieder geval in behoud van
areaal, kwaliteit en samenhang van de betrokken gebieden.
4. De verplichtingen die voortvloeien uit het tweede lid beperken niet rechten en ontwikkelingsmogelijkheden, en leiden niet tot wijziging van de regels ter zake van bebouwing of terreinverharding die aan bestaande functies toekomen ingevolge de bestemming die geldt ten tijde
van het van kracht worden van deze titel.
5. De verplichtingen die voortvloeien uit het tweede lid beperken niet de ontwikkeling van
bestaande agrarische bedrijven die nodig zijn vanuit een duurzame continuering van de
bedrijfsvoering en die geen significante negatieve effecten hebben op actuele waarden van het
gebied.
6. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de inhoud en de vorm
van de ter voldoening aan het in dit artikel gestelde.
Artikel 2.7.4. Regels inzake de toelichting
1. Bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen die betrekking hebben op
gronden die vallen binnen de EHS gaan vergezeld van een toelichting c.q. onderbouwing waaruit
blijkt op basis van welke gegevens, waarderingen en afwegingen tot vaststelling is besloten.
2. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de te onderzoeken
gegevens, de wijze van waardering van deze gegevens en de wijze van afweging van de
onderkende ruimtelijke belangen, met inbegrip van de wijze waarop met bestaande belangen
rekening gehouden dient te worden.
Artikel 2.7.5.
Verplaatst naar hoofdstuk 8 (artikel 8.2.2).
Artikel 2.7.6. Ontheffingen
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in en krachtens artikel 2.7.3,
lid 2.
2. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor wijzigingen van het bestemmingsplan of de regels ter zake van het gebruik van grond, als is aangetoond en verzekerd dat:
a. er sprake is van redenen van groot openbaar belang;
b. er geen reële alternatieven voor de beoogde activiteit voorhanden zijn;
c. voor zover de negatieve effecten tengevolge van de beoogde activiteit niet kunnen worden
voorkomen, deze zo beperkt mogelijk worden gehouden en;
d. de overblijvende optredende schade of negatieve effecten op een toereikende, tenminste
gelijkwaardige wijze worden gecompenseerd en het besluit hiertoe tegelijk wordt genomen
met het besluit tot wijziging van de bestemming of de regels ter zake het gebruik van de
grond.
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4.

In afwijking van het tweede lid wordt ontheffing verleend van de voorwaarde genoemd onder d
voor een combinatie van onderling samenhangende plannen, projecten of handelingen waarvan
één of enkele afzonderlijk een negatief effect heeft op de EHS maar de gecombineerde uitvoering
leidt tot verbetering van de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau.
In afwijking van lid 2 en lid 3 wordt een ontheffing als bedoeld in het eerste lid verleend als er
sprake is van een relatief kleinschalige wijziging van het bestemmingsplan of van de regels ter
zake van het gebruik van grond als is aangetoond en verzekerd dat deze wijziging:
a. de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast;
b. de kwaliteit en kwantiteit van de EHS op het betreffende gebiedsniveau tenminste behoudt;
c. plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties;
d. maatregelen bevat die resulteren in een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing.

Artikel 2.7.7. Specifieke eisen aan de aanvraag
1. De aanvraag tot ontheffing als bedoeld in artikel 2.7.6 bevat in ieder geval:
a. een ontwerp van het betrokken besluit tot wijziging van het bestemmingsplan of van de
regels ter zake van het gebruik van grond;
b. een beschrijving (compensatieplan) waaruit blijkt dat:
i.
de nadelige effecten zoveel mogelijk worden beperkt en, voor zover deze niet kunnen
worden beperkt, zodanig worden gecompenseerd dat er geen nettoverlies van areaal,
kwaliteit en samenhang van de wezenlijke kenmerken en waarden plaatsvindt;
ii. de compensatie door realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden plaatsvindt
aansluitend aan of nabij het gebied of, als dit niet mogelijk is, door realisering van
kwalitatief gelijkwaardige waarden of fysieke compensatie elders, of, als ook dit niet
mogelijk is, op financiële wijze;
c. een toelichting op het bestemmingsplan, waarin ten minste inzicht wordt geboden in de
wijze waarop de tenuitvoerlegging van het compensatieplan planologisch mogelijk is;
d. in het geval dat de realisatie van het compensatieplan als bedoeld onder b, sub ii, of
onderdelen daarvan geschiedt buiten het grondgebied waarop het desbetreffende
bestemmingsplan betrekking heeft en het geldende bestemmingsplan bestemmingen of
regels bevat die de compensatiemaatregelen beperken of verhinderen, wordt bij de
aanvraag tevens het ontwerp van het besluit tot wijziging van de betrokken bestemmingsplannen overlegd.
2. Indien de aanvraag tot ontheffing strekt tot de uitvoering van een combinatie van ingrepen
zoals bedoeld in artikel 2.7.6, lid 3, bevat de aanvraag in aanvulling op lid 1 in ieder geval:
a. een ruimtelijke visie waarin de plannen, projecten of handelingen in hun onderlinge
samenhang worden gepresenteerd en waaruit blijkt dat het oppervlak natuur binnen de
EHS minimaal gelijk blijft dan wel het EHS-areaal wordt vergroot;
b. Een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen, projecten of handelingen.
3. Indien de aanvraag bedoeld in het eerste en tweede lid strekt tot het mogelijk maken van
activiteiten door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een publiekrechtelijke
rechtspersoon bevat de aanvraag een privaatrechtelijke overeenkomst tussen die natuurlijke
persoon of rechtspersoon en de betrokken publiekrechtelijke rechtspersonen over de tenuitvoerlegging van het compensatieplan waarin tenminste is opgenomen:
a. de wijze waarop financiële zekerheidsstelling is gerealiseerd voor uitvoering van de maatregelen en voorzieningen van het compensatieplan alsmede voor de financiering van het
ontwikkelingsbeheer;
b. de uiterste termijn voor realisatie alsmede een effectieve boeteclausule die van toepassing
is bij een niet tijdige of genoegzame tenuitvoerlegging van de verplichtingen uit het
compensatieplan.
Artikel 2.7.8. Specifieke eisen aan het compensatieplan
1. Een compensatieplan als bedoeld in artikel 2.7.7, lid 1, onder b en artikel 2.7.7, lid 2, bevat in
elk geval:
a. de aard, omvang, kwaliteit, locatie en tijdvak van realisatie van de maatregelen en voorzieningen die ter compensatie zullen worden gerealiseerd;
b. de ontwikkelings- en beheerskosten van de maatregelen en voorzieningen;
c. het oordeel van de besturen van de betrokken gemeenten, waterschappen en diensten van
provincie of Rijk die betrokken zijn bij de behartiging van de belangen welke in het plan in
het geding zijn;
d. de wijze van monitoring en rapportage van de tenuitvoerlegging.
2. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen ter zake van de compensatie bedoeld in het
tweede lid en het compensatieplan bedoeld in het derde lid.
3. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen omtrent het bieden van financiële compensatie in
gevallen waarin genoegzaam vaststaat dat compensatie in de vorm van maatregelen of voorzieningen niet mogelijk is.
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Titel 2.8. Bos en natuurgebieden buiten de EHS
Artikel 2.8.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. bestaande natuur: bestaande bos- en natuurgebieden buiten de EHS die op het moment van
inwerkingtreding van deze verordening in geldende bestemmingsplannen als zodanig zijn
bestemd.
Artikel 2.8.2.
1. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op bestaande natuur voorzien in een specifieke,
daarop toegesneden bestemming die gericht is op behoud, herstel en ontwikkeling van natuuren landschapswaarden.
2. Bestemmingsplannen als bedoeld in lid 1 voorzien niet in ontwikkelingen waardoor de aanwezige en te ontwikkelen natuur- en landschapswaarden worden aangetast.
3. In afwijking van het gestelde onder 2 kunnen ontwikkelingen worden toegestaan die uit een
oogpunt van zwaarwegende maatschappelijke belangen noodzakelijk zijn en waarin niet op een
andere wijze kan worden voorzien, mits in voldoende mate in compensatie is voorzien.
4. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen voor het bieden van compensatie als bedoeld in het
vorige lid.

Titel 2.9. Reconstructiebeleid
Artikel 2.9.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. reconstructieplan: het Reconstructieplan Salland-Twente, zoals vastgesteld door Provinciale
Staten van Overijssel bij besluit van 15 september 2004 (nr. PS/2004/738) en laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 1 juli 2009.
Artikel 2.9.2. Doorwerking reconstructieplan
1. Bestemmingsplannen voor gebieden die zijn opgenomen in het reconstructieplan dienen, voor
wat betreft de mogelijkheden van bebouwing en het gebruik van gronden en opstallen, in overeenstemming te zijn met het reconstructieplan.
2. Voor zover aan het bepaalde in lid 1 nog niet is voldaan, geldt voor die vaststelling in afwijking
van het bepaalde in artikel 4.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, een termijn van zes
maanden na inwerkingtreding van deze titel.
Artikel 2.9.3. Eisen toelichting
1. Bestemmingsplannen voor gebieden die als landbouwontwikkelingsgebied zijn opgenomen in
het reconstructieplan gaan vergezeld van een toelichting dan wel onderbouwing, waaruit blijkt
op basis van welke gegevens, waarderingen en afwegingen tot vaststelling is besloten, een en
ander in overeenstemming met de vereisten van het Reconstructieplan Salland-Twente.
2. Bij de toelichting dan wel onderbouwing als bedoeld in lid 1 wordt in elk geval expliciet verwoord op welke wijze de regels met betrekking tot bebouwing en het gebruik van gronden en
opstallen op het reconstructieplan zijn afgestemd.

Titel 2.10. Glastuinbouwlocaties
Artikel 2.10.1.
Bestemmingsplannen en projectbesluiten voorzien niet in nieuwe mogelijkheden voor de vestiging
van glastuinbouwbedrijven buiten het daarvoor op de kaart Ontwikkelingsperspectieven
nr. 009295055 als ‘glastuinbouw’ aangegeven glastuinbouwgebied de Koekoekspolder.

Titel 2.11. Cultuurhistorie
Artikel 2.11.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. cultuurhistorische waarden: het samenspel van historische landschappen, historisch geografische
elementen en structuren, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwerken en archeologische vindplaatsen die iets vertellen over het verleden.
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Artikel 2.11.2.
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling
rekening is gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Titel 2.12. Verblijfsrecreatie
Artikel 2.12.1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. recreatiewoning: een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, dat niet op wielen verplaatsbaar
is en dat bedoeld is om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van
personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden
gebruikt voor toeristisch of recreatief gebruik. Onder recreatiewoningen worden niet verstaan
groepsaccommodaties zoals kampeerboerderijen en jeugdherbergen;
b. recreatieverblijf: een gebouw of kampeermiddel dat bedoeld is om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft,
gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt;
c. kampeermiddel: een tent, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of voertuig
of gedeelte daarvan, voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend
bestemd zijn of kunnen worden gebruikt voor toeristisch nachtverblijf;
d. bedrijfsmatige exploitatie: het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een
zodanig beheer dat in de recreatieve verblijven daadwerkelijk recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden.
Artikel 2.12.2.
1. Bestemmingsplannen en projectbesluiten voorzien uitsluitend in de bouw van nieuwe recreatiewoningen indien en voor zover het betreft:
a. de nieuwbouw van een complex van recreatiewoningen waarvan het recreatieve gebruik
door middel van een op verhuur gerichte bedrijfsmatige exploitatie is verzekerd en tevens
sprake is van een innovatief concept dan wel een kwaliteitsimpuls van bestaande recreatieterreinen waarvan de bouw van nieuwe recreatiewoningen onderdeel uitmaakt;
b. de locaties voor verblijfsrecreatie die als zodanig zijn aangegeven op kaart Recreatie nr.
09295051, waarbij geldt dat op locaties aangeduid met * alleen kleinschalige complexen
zijn toegestaan, mits door middel van een op verhuur gerichte bedrijfsmatige exploitatie
verzekerd is dat er sprake zal zijn van recreatief gebruik.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op recreatiewoningen die worden gerealiseerd in het
kader van de kwaliteitsimpuls Groene omgeving, voor zover deze recreatiewoningen voldoen
aan de eis van op de verhuurgerichte, bedrijfsmatige exploitatie.
Artikel 2.12.3.
1. De regels van bestemmingsplannen sluiten permanente bewoning van recreatiewoningen en
recreatieverblijven uit.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan permanente bewoning van recreatiewoningen worden
toegestaan met een daarop gericht persoonsgebonden overgangsrecht, een persoonsgebonden
gedoogbeschikking of een persoonsgebonden ontheffing, voor zover deze recreatiewoningen
vóór of op 31 oktober 2003 permanent werden bewoond en dat gebruik sindsdien onafgebroken
is voortgezet.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan permanente bewoning van recreatiewoningen worden
toegestaan met een daarop gericht objectgebonden overgangsrecht, voor zover deze recreatiewoningen vóór of op 31 oktober 2003 permanent werden bewoond en dat gebruik sindsdien
onafgebroken is voortgezet, voor zover op het moment van inwerkingtreding van deze verordening in een geldende bestemmingsplan voorzien was in een dergelijk objectgebonden overgangsrecht.
Artikel 2.12.4.
1. Bestemmingsplannen voorzien niet in wijziging van geldende bestemmingsplannen waarbij aan
een recreatiewoning die op enig moment als zodanig is gebouwd, een woonbestemming wordt
toegekend.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan aan recreatiewoningen een woonbestemming worden
toegekend voor zover deze recreatiewoningen al vóór of op 31 oktober 2003 permanent
bewoond werden en deze permanente bewoning sindsdien onafgebroken is voortgezet voor
zover:
• voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 voor (bestaande) reguliere woningen;
• voldaan wordt aan relevante milieuwet- en regelgeving;
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• de recreatiewoningen staan in stads- en dorpsrandgebieden voor zover het niet gaat om
gebieden die zijn aangewezen als EHS en Nationaal Landschap.

Titel 2.13. Drinkwatervoorziening
Artikel 2.13.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. waterwingebieden: de als zodanig op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053 aangegeven
gebieden;
b. grondwaterbeschermingsgebieden: de als zodanig op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053
aangegeven gebieden;
c. grondwaterbeschermingsgebieden met stedelijke functies: de als zodanig op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053 aangegeven gebieden;
d. intrekgebieden: de als zodanig op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053 aangegeven
gebieden;
e. intrekgebieden met stedelijke functies: de als zodanig op kaart Drinkwatervoorziening
nr. 09295053 aangegeven gebieden;
f.
stand still-principe: beginsel dat erop gericht is verslechtering van de grondwaterkwaliteit tegen
te gaan en het vergroten van risico’s op verontreiniging van het grondwater te voorkomen;
g. stap vooruit-principe: beginsel dat erop gericht is de risico’s op verontreiniging van het grondwater te verminderen en de grondwaterkwaliteit te verbeteren;
h. methodiek gebiedsgerichte grondwaterbescherming: de door Gedeputeerde Staten als zodanig
vastgestelde methodiek;
i.
niet-risicovolle functies: alle functies behalve harmoniërende functies en grotere of grootschalige risicovolle functies;
j.
harmoniërende functies: functies die goed samengaan met de drinkwaterwinning;
k. grote en grootschalige risicovolle functies: functies die gelet op de risico’s voor de grondwaterkwaliteit én als zodanig, ongewenst zijn in grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden.
Artikel 2.13.2. Waterwingebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een specifieke aanduiding voor waterwingebieden waarbij alleen
functies zijn toegestaan die ten dienste staan aan de drinkwaterwinning.
Artikel 2.13.3. Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden waarbij alleen functies worden toegestaan die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening.
Artikel 2.13.4. Niet-risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 kunnen in grondwaterbeschermingsgebieden ook
nieuwe niet-risicovolle functies worden toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan het stand stillprincipe.
Artikel 2.13.5. Niet-risicovolle functies en grote risicovolle functies in intrekgebieden
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 kunnen in intrekgebieden ook nieuwe niet-risicovolle
en grote risicovolle functies worden toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan het stand stillprincipe.
Artikel 2.13.6. Grote of grootschalige risicovolle functies
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 en onverlet het bepaalde in artikel 2.13.4 en
artikel 2.13.5, kunnen nieuwe grote of grootschalige risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden en nieuwe grootschalige risicovolle functies in intrekgebieden alleen worden toegestaan als
dit noodzakelijk is vanuit een zwaarwegend maatschappelijk belang, waarvoor redelijke alternatieven ontbreken en mits voldaan wordt aan het stap vooruit-principe.
Artikel 2.13.7. Grondwaterbeschermingsgebieden met een stedelijke functie
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 en onverlet het bepaalde in de artikelen 2.13.4 en
2.13.6 kunnen binnen grondwaterbeschermingsgebieden met stedelijke functies nieuwe grootschalige risicovolle functies worden toegestaan mits deze functies voldoen aan de eis van een goede
ruimtelijke ordening en aan het stap vooruit-principe.
Artikel 2.13.8. Intrekgebieden met stedelijke functies
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 en onverlet het bepaalde in de artikelen 2.13.5 en
2.13.6 kunnen binnen intrekgebieden met stedelijke functies nieuwe grotere of grootschalige risico-
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volle functies worden toegestaan mits deze functie voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke
ordening en aan het stand still-principe.
Artikel 2.13.9. Toelichting op bestemmingsplan
Indien bij enig bestemmingsplan ingevolge dit hoofdstuk dient te zijn voldaan aan het stand stillprincipe of aan het stap vooruit-principe, wordt dat in de toelichting bij dat plan verantwoord op
basis van toepassing van de methodiek gebiedsgerichte grondwaterbescherming.

Titel 2.14. Watergebiedsreservering
Artikel 2.14.1. Primaire watergebieden
Bestemmingsplannen die betrekking hebben op primaire watergebieden zoals op kaart Waterveiligheid nr. 09295054 aangegeven, voorzien niet in nieuwe ontwikkelingen die de rol van deze gebieden
voor wateropvang belemmeren.
Artikel 2.14.2. Waterbergingsgebieden
Bestemmingsplannen die betrekking hebben op waterbergingsgebieden die als zodanig op kaart
Waterveiligheid nr. 09295054 zijn aangegeven, regelen de instandhouding van de waterhuishoudkundige werken en voorzien niet in nieuwe ontwikkelingen die de rol van deze gebieden voor wateropvang belemmeren.
Artikel 2.14.3. Gebieden met risico op overstroming (minder snel en ondiep onderlopende gebieden)
1. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die gelegen zijn binnen de dijkringen
9: Vollenhove, 52: Oost-Veluwe, 53: Salland (wettelijk vastgelegde dijkringgebieden) en als
zodanig op kaart Waterveiligheid nr. 09295054 zijn aangegeven, voorzien alleen in nieuwe
grootschalige ontwikkelingen binnen deze gebieden als in het desbetreffende bestemmingsplan
zodanige voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook op lange termijn voldoende is
gewaarborgd.
2. De toelichting bij bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden als bedoeld in lid 1,
is voorzien van een overstromingsrisicoparagraaf die inzicht biedt in:
• de risico’s bij overstroming;
• de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om deze risico’s te voorkomen dan
wel te beperken.
Artikel 2.14.4. Gebieden met risico op overstroming (snel en diep onderlopende gebieden)
1. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die gelegen zijn binnen de dijkringen
10: Mastenbroek en 11: IJsseldelta (wettelijk vastgelegde dijkringgebieden) en als zodanig op
kaart Waterveiligheid nr. 09295054 zijn aangegeven, voorzien alleen in het realiseren van
nieuwe bebouwing binnen deze gebieden als er sprake is van zwaarwegend maatschappelijk
belang. Het desbetreffende bestemmingsplan stelt in dit geval zodanige voorwaarden dat de
veiligheid ook op de lange termijn voldoende is gewaarborgd.
2. In afwijking van het gestelde in lid 1 wordt de voorwaarde van zwaarwegend maatschappelijk
belang, niet gesteld ten aanzien van agrarische functies en incidentele woonbebouwing.
3. De toelichting op bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden als bedoeld in lid 1,
is voorzien van een overstromingsrisicoparagraaf die inzicht biedt in:
• de risico’s bij overstroming;
• de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om deze risico’s te voorkomen dan
wel te beperken.
Artikel 2.14.5. Essentiële watergangen
Bestemmingsplannen die betrekking hebben op essentiële waterlopen die op kaart Waterveiligheid
nr. 09295054 als zodanig zijn aangegeven, voorzien binnen stroken van 100 meter aan weerzijden
van deze essentiële waterlopen niet in nieuwe ontwikkelingen die:
• de functie van deze waterlopen voor de waterafvoer beperken;
• de toekomstige verruiming van de waterloop ten behoeve van afvoer en berging van water
onmogelijk maken.

Titel 2.15. Windturbines
Artikel 2.15.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. windturbines: een door wind aangedreven bouwwerk waarmee energie wordt opgewekt.
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Artikel 2.15.2. Uitsluiting windturbines
Bestemmingsplannen voorzien niet in de mogelijkheid van het oprichten van nieuwe windturbines
binnen gebieden die:
• op grond van artikel 2.7.2. gerekend worden tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of
• op grond van artikel 2.6.2. worden aangemerkt als Nationaal Landschap of
• die vallen binnen de als zodanig op kaart Externe Veiligheid nr. 09295052 aangegeven laagvliegroutes en funnel vliegveld Twente.
Artikel 2.15.3. Eis van clustering
1. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op de groene omgeving voorzien uitsluitend in de
mogelijkheid van het oprichten van nieuwe windturbines in de vorm van windparken.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen bestemmingsplannen voor de Groene omgeving
individuele windturbines toestaan voor zover de tiphoogte daarvan niet meer bedraagt dan 25
meter.

Titel 2.16. Basisrecreatietoervaartnet
Artikel 2.16.1.
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling
rekening is gehouden met het basisrecreatietoervaartnet zoals is aangegeven op kaart Recreatie
nr. 09295051.

Titel 2.17. Fiets- en wandelroutestructuren
Artikel 2.17.1. Bovenlokale fiets- en wandelroutestructuren
In de toelichting op bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe ontwikkelingen wordt aangegeven
op welke wijze bij de planontwikkeling rekening is gehouden met bestaande bovenlokale fiets- en
wandelroutestructuren zoals aangegeven op kaart Recreatie nr. 09295051.

Titel 2.18. Externe Veiligheid
Artikel 2.18.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. buisleiding gevaarlijke stoffen: als zodanig op kaart Externe Veiligheid nr. 09295052 aangegeven regionale en hoofdtransportleidingen voor het transport van aardgas, olie, olieproducten,
chemicaliën en CO2;
b. provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen: als zodanig op kaart Externe Veiligheid
nr. 09295052 aangegeven (vaar)wegen die vrijgegeven zijn en (mogelijk) aangewezen worden
voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg of water;
c. essentiële functies en gebouwen: functies en gebouwen die essentieel zijn voor het effectief
kunnen bestrijden en beperken van gevolgen van crises, rampen en andere calamiteiten, zoals
rampencoördinatiecentra, als traumacentra aangewezen ziekenhuizen, energiecentrales en
infrastructuur die nodig is bij eventuele ontruimingen van een gebied;
d. kwetsbaar object: object als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen zoals dat luidde op de datum van inwerkingtreding van deze verordening;
e. beperkt kwetsbare objecten: objecten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel a van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen zoals dat luidde op de datum van inwerkingtreding van deze
verordening;
f.
groepsrisico: cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van risicobron;
g. plaatsgebonden risico: risico op een plaats, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die
onafgebroken en onbeschermd op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als gevolg van
een ongewoon voorval met een risicobron;
h. invloedsgebied: gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico;
i.
exploitant: de instantie die verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud
van de risicobron;
j.
risicokaart: een geografische kaart waarop de in de provincie aanwezige risico’s zijn aangeduid
als bedoeld in artikel 6a van de Wet Rampen en zware ongevallen.
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Artikel 2.18.2. Buisleiding gevaarlijke stoffen en belemmeringenstroken
1. Bestemmingsplannen voorzien in een specifieke bestemming en/of aanduiding voor de in het
plangebied aanwezige buisleidingen gevaarlijke stoffen en de daarbij behorende belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding.
2. In het kader van het toekennen van de bestemming en/of aanduiding als bedoeld onder 1 wordt
bepaald dat bouwwerken alleen zijn toegestaan na ontheffing gehoord de exploitant. Deze ontheffing kan alleen worden verleend voor zover de buisleiding niet wordt geschaad en geen
kwetsbare objecten worden toegelaten.
3. In het kader van het toekennen van de bestemming en/of aanduiding als bedoeld onder 1 wordt
een aanlegvergunningstelsel opgenomen voor werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de buisleiding.
Artikel 2.18.3. Ontwikkelingen nabij buisleiding gevaarlijke stoffen
1. Bestemmingsplannen voorzien alleen in de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar object
als is aangetoond dat de grenswaarde van 10-6 met betrekking tot het plaatsgebonden risico
voor kwetsbare objecten in acht genomen wordt.
2. Bestemmingsplannen voorzien alleen in de aanleg, bouw of vestiging van een beperkt kwetsbaar object of van een buisleiding met gevaarlijke stoffen als rekening is gehouden met de
richtwaarde van 10-6 met betrekking tot het plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare
objecten.
3. In afwijking van het gestelde onder lid 2 kan overschrijding van de richtwaarde van 10-6 per
jaar met betrekking tot het plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten worden
toegestaan na ontheffing zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub c Wro, mits:
• sprake is van een groot maatschappelijk belang en
• verzekerd is dat zodanige maatregelen worden getroffen dat een goed woon- en leefklimaat
verzekerd is.
Artikel 2.18.4. Nieuwe ontwikkelingen en transport gevaarlijke stoffen
1. In de toelichting op bestemmingsplannen die betrekking hebben op wegen en vaarwegen die
onderdeel uitmaken van het provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen wordt
aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling rekening is gehouden met het uitgangspunt
dat de provinciale samenhang en de continuïteit van dit routenetwerk moet worden geborgd.
2. Bestemmingsplannen voorzien alleen in de aanleg, bouw of vestiging van kwetsbare en beperkt
kwetsbare objecten in het invloedsgebied van een (vaar)weg die op de risicokaart is aangeduid
als ‘route gevaarlijke stoffen’ nadat is aangetoond dat dit geen beperkingen zal opleveren voor
de functie van de (vaar)weg als onderdeel van het provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen en advies is gevraagd van de regionale brandweer.
3. Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld onder lid 2 stelt het
bevoegd gezag, het bestuur van de regionale brandweer in wier gebied het bestemmingsplan
ligt, in de gelegenheid advies uit te brengen over het groepsrisico en de mogelijkheden tot
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval.
4. In de toelichting op een bestemmingsplan als bedoeld onder lid 2 wordt in elk geval vermeld:
a. de aanwezige en de op grond van het bestemmingsplan te verwachten dichtheid van
personen in het invloedsgebied van de ‘route gevaarlijke stoffen’ die het groepsrisico mede
veroorzaakt of veroorzaken;
b. het groepsrisico per kilometer (vaar)weg op het tijdstip waarop het bestemmingsplan wordt
vastgesteld en de invloed van het bestemmingsplan op de hoogte van het groepsrisico,
vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval van 10 of meer dodelijke
slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer
dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar;
c. de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast;
d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de
voor- en nadelen daarvan;
e. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de ‘route
gevaarlijke stoffen’ om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval
voordoet;
f. het plasbrandaandachtsgebied en de maatregelen die met betrekking tot dit gebied zijn
getroffen om de effecten van een zwaar ongeval of ramp te beperken;
g. een samenvatting van het advies van de regionale brandweer over de mogelijkheden tot
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van de ramp of het zware
ongeval als bedoeld in de Wet Rampen en zware ongevallen, alsmede hulpverlening en
zelfredzaamheid.
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Artikel 2.18.5. Essentiële functies en gebouwen
1. Bestemmingsplannen voorzien niet in de aanleg, bouw of vestiging van nieuwe essentiële
functies en gebouwen binnen het invloedsgebied van inrichtingen die vallen onder de werking
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen zoals die luidde op het moment van inwerkingtreding van deze verordening en/of binnen het invloedsgebied van een als zodanig aangewezen
route gevaarlijke stoffen of buisleiding gevaarlijke stoffen, tenzij aangetoond is dat zodanige
maatregelen getroffen zijn dat het essentiële gebouw of de essentiële functie naar zijn aard kan
blijven functioneren in geval van een calamiteit.
2. Bestemmingsplannen voorzien niet in de aanleg, bouw of vestiging van nieuwe inrichtingen die
vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen zoals die luidde op het
moment van inwerkingtreding van deze verordening en van een als zodanig aangewezen route
gevaarlijke stoffen of buisleiding gevaarlijke stoffen als zich binnen het invloedsgebied
essentiële functies en gebouwen bevinden, tenzij aangetoond is dat zodanige maatregelen
getroffen zijn dat het essentiële gebouw of de essentiële functie naar zijn aard kan blijven
functioneren in geval van een calamiteit.

Titel 2.19. Mobiliteit
Artikel 2.19.1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. hoofdinfrastructuur: weg-, vaarweg- en spoorverbindingen van en naar de stedelijke centra en
streekcentra;
b. hoofdfietsverbindingen: hoogwaardig fietsnetwerk van en naar de stedelijke centra en streekcentra;
c. multimodale knooppunten: locaties waar de uitwisseling plaatsvindt tussen verkeersmodaliteiten
(weg, water, spoor).
Artikel 2.19.2. Nieuwe ontwikkelingen
In de toelichting op bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe grootschalige ontwikkelingen die
bovenlokale verkeersbewegingen met zich meebrengen of effecten hebben op de verkeersafwikkeling op de hoofdinfrastructuur, wordt aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het
uitgangspunt dat ontwikkelingen die mobiliteit oproepen worden geprojecteerd nabij aansluitingen
op hoofdinfrastructuur, hoofdfietsverbindingen en multimodale knooppunten.

Titel 2.20. Winlocaties grondstoffen
Artikel 2.20.1. Ontgrondingen
1. Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe, multifunctionele ontgrondingslocaties, indien
deze passen binnen het bestaande netwerk van zandwinningen en bijdragen aan ruimtelijke
kwaliteit.
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in lid 1 regelt, voor zover mogelijk, dat de ontgrondingslocatie zodanig wordt geprojecteerd en ingericht dat tijdens de zandwinning de invloed op de
omgevingskwaliteiten beperkt blijft en de locatie na het (gefaseerd) beëindigen van de zandwinning eenvoudig geschikt te maken is voor de beoogde nieuwe bestemming.
Artikel 2.20.2. Zoutwinningen
Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe zoutwinlocaties indien de zoutwinning kan worden
ingepast in de structuur van landbouw, natuur en landschap.

Hoofdstuk 3. Grondwaterbescherming en bodem
Titel 3.1. Algemeen
Paragraaf 3.1.1. Begripsbepalingen en zorgplicht

Artikel 3.1.1.1. Begrippen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. achtergrondwaarden, baggerspecie, bouwstof, grond, IBC-bouwstof, kwaliteitsklasse, toepassen
van bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, werk: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;
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b.

begraafplaatsen en terreinen voor de uitstrooiing van as: begraafplaatsen als bedoeld in de Wet
op de lijkbezorging of terreinen voor de uitstrooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het
Besluit op de lijkbezorging alsmede dierenbegraafplaatsen;
c. betrokken grondwateronttrekker: de houder van een inrichting, als bedoeld in artikel 1 van de
Grondwaterwet, uitsluitend of mede bestemt tot het onttrekken van grondwater voor de
(openbare) drinkwatervoorziening, in wiens belang het betreffende gebied wordt beschermd;
d. bijlage: bij deze verordening behorende bijlage;
e. bodem: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bodembescherming;
f.
bodemenergiesystemen: systemen bestemd voor het onttrekken of toevoegen van energie aan
de bodem, waaronder begrepen energieopslagsystemen en warmtepompensystemen;
g. energieopslagsystemen: systemen waarbij door middel van het onttrekken en infiltreren van
grondwater als bedoeld in de Grondwaterwet, energie in de bodem wordt opgeslagen;
h. gebouw: een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Woningwet;
i.
gewasbeschermingsmiddel, biocide: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
j.
inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
k. leidingen: leidingen voor het transport van gas, olie of chemicaliën, met uitzondering van
leidingen voor het transport van aardgas, alsmede een leiding voor het transport van
elektriciteit die wordt gekoeld met olie of chemicaliën;
l.
lozen vanuit een particulier huishouden: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit lozing
afvalwater huishoudens;
m. lozing in de bodem, huishoudelijk afvalwater, koelwater, overige vloeistoffen: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Lozingenbesluit bodembescherming;
n. mechanische ingreep: een werk op of in de bodem, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen
worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen kunnen
aantasten, waaronder begrepen boringen, grond- en funderingswerken;
o. meststoffen, dierlijke meststoffen respectievelijk compost, kalkmeststoffen respectievelijk
stikstofkunstmest: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de
Meststoffenwet respectievelijk artikel 1, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
respectievelijk artikel 1, eerste lid van het Besluit gebruik meststoffen;
p. milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning: gebieden als bedoeld in artikel 1.2,
lid 2, onder a van de Wet milieubeheer;
q. PGS 3: publicatie 3 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen van het Ministerie van VROM,
getiteld ‘Richtlijnen voor kwantitatieve risicoanalyse’;
r. schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen of vloeistoffen, preparaten of andere
producten, in welke vorm dan ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval,
verwacht kan worden dat ze de bodem en het grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen;
s. waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, boringsvrije zone: zones van milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning als bedoeld in artikel 3.1.2.1 van deze Verordening;
t. de wet: Wet milieubeheer.
Artikel 3.1.1.2. Zorgplicht
1. Ieder die in een milieubeschermingsgebied met de functie waterwinning buiten een inrichting
gedragingen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor het
belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning kan worden geschaad, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van
hem kunnen worden gevergd om die schade te voorkomen. Indien die schade niet kan worden
voorkomen moet hij deze zoveel mogelijk beperken en ongedaan maken.
2. Indien die schade zich voordoet of dreigt voor te doen, behoort tot de maatregelen als bedoeld
in het eerste lid in ieder geval dat degene die de bedoelde gedragingen verricht of nalaat,
onmiddellijk Gedeputeerde Staten en de betrokken grondwateronttrekker informeert.

Paragraaf 3.1.2. Gebiedsaanwijzing

Artikel 3.1.2.1. Milieubeschermingsgebieden met functie waterwinning
1. Als milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning worden aangewezen de gebieden
die als zodanig zijn aangegeven op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053.
2. Een milieubeschermingsgebied met de functie waterwinning kan bestaan uit verschillende
zones, die als zodanig zijn aangewezen op de kaart, als bedoeld in het eerste lid:
a. waterwingebied;
b. grondwaterbeschermingsgebied;
c. boringsvrije zone.
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Artikel 3.1.2.2. Bevoegdheden Gedeputeerde Staten tot wijzigen grenzen gebieden
1. Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen van de gebieden, als bedoeld in artikel 3.1.2.1
wijzigen als er sprake is van:
a. wijzigingen op perceelsniveau;
b. verkleining of opheffing van een gebied bij (gedeeltelijke) sluiting van een drinkwaterwinning;
c. verkleining van een gebied bij voorzienbare sluiting van een drinkwaterwinning;
d. vergroting van een gebied als gevolg van uitbreiding van de vergunde capaciteit van een
drinkwaterwinning met maximaal 1 miljoen m3 grondwater.
2. In aanvulling op artikel 1.4 van de wet worden eigenaren en gebruikers van de betreffende
gronden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over een grenswijziging als bedoeld in het eerste lid.
3. In aanvulling op het tweede lid wordt de betrokken grondwateronttrekker in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen over een grenswijziging als bedoeld in het eerste lid.
4. Gedeputeerde Staten duiden de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, als
bedoeld in artikel 3.1.2.1, lid 2, onder a en b, op afdoende wijze aan door middel van borden.

Titel 3.2. Grondwaterbescherming
Paragraaf 3.2.1. Grondwaterbescherming, regels voor inrichtingen

Artikel 3.2.1.1. Verboden in waterwingebieden voor inrichtingen
1. Het is verboden in waterwingebieden een inrichting, als bedoeld in de bijlagen I of II van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, op te richten.
2. Het is verboden in waterwingebieden binnen een inrichting een lozing uit te voeren in de bodem
van overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld bijlage III van het Lozingenbesluit bodembescherming, of van koelwater.
3. Het is verboden in waterwingebieden binnen een inrichting een bodemenergiesysteem te
hebben of tot stand te brengen.
4. Het is verboden in waterwingebieden een inrichting in werking te hebben, waarvoor geen
vergunning krachtens hoofdstuk 8 van de wet is vereist.
Artikel 3.2.1.2. Verboden in grondwaterbeschermingsgebieden voor inrichtingen
1. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting op te richten indien die
inrichting behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 2.
2. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden binnen een inrichting een lozing uit te
voeren in de bodem van overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld bijlage III
bij het Lozingenbesluit bodembescherming of van koelwater.
3. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden binnen een inrichting een bodemenergiesysteem tot stand te brengen.
4. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting op te richten of in werking
te hebben, waarvoor geen vergunning krachtens hoofdstuk 8 van de wet is vereist.
Artikel 3.2.1.3. Verboden in boringsvrije zones voor inrichtingen
1. Het is verboden in boringsvrije zones binnen een inrichting een lozing uit te voeren in de bodem
van overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld in bijlage III bij het Lozingenbesluit bodembescherming, of van koelwater of een bodemenergiesysteem tot stand te brengen,
voor zover deze activiteiten plaatsvinden:
a. dieper dan vijftig meter onder het maaiveld in de boringsvrije zones Diepenveen, DeventerCeintuurbaan en Deventer-Zutphenseweg;
b. dieper dan vijfenzeventig meter onder het maaiveld in de boringsvrije zone Engelse Werk te
Zwolle;
c. dieper dan vijf meter onder het maaiveld in de boringsvrije zone Kotkamp/Schreurserve te
Enschede en
d. dieper dan vijftig meter onder het maaiveld in de boringsvrije zone Salland Diep.
2. Het is verboden in boringsvrije zones binnen een inrichting waarvoor geen vergunning krachtens hoofdstuk 8 van de wet is vereist, een mechanische ingreep uit te voeren, op de wijze als
bedoeld in het eerste lid, onder a, b, c en d.
Artikel 3.2.1.4. Vrijstellingen, algemene voorschriften en nadere eisen voor inrichtingen
1. De in artikel 3.2.1.1, lid 1 en artikel 3.2.1.2, lid 1, gestelde verboden gelden niet voor de
betrokken grondwateronttrekker, voor zover de inrichting noodzakelijk is voor de waterwinning.
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2.

3.

De in artikel 3.2.1.1, lid 4, artikel 3.2.1.2, lid 4 en artikel 3.2.1.3, lid 2, gestelde verboden
gelden niet indien wordt voldaan aan de voorschriften in bijlage 3 en geen nadelige gevolgen
voor de waterwinning optreden.
Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de voorschriften als bedoeld in het tweede lid dan
wel nadere eisen stellen, voor zover dit is aangegeven in bijlage 3.

Artikel 3.2.1.5. Instructieregels voor vergunningen voor inrichtingen
1. Indien het bevoegde gezag een vergunning verleent krachtens hoofdstuk 8 van de wet voor een
inrichting in een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone, worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht en de voorschriften verbonden zoals aangegeven in bijlage 3.
2. Het bevoegde gezag kan afwijken van de beperkingen en voorschriften als bedoeld in het eerste
lid, dan wel nadere eisen stellen, voor zover dit is aangegeven in bijlage 3.

Paragraaf 3.2.2. Grondwaterbescherming, buiten inrichtingen

Artikel 3.2.2.1. Verboden in waterwingebieden, buiten inrichtingen
1. Het is in waterwingebieden verboden om buiten inrichtingen:
a. schadelijke stoffen op of in de bodem te brengen, te hebben, te gebruiken of te vervoeren;
b. constructies of werken op of in de bodem op te richten, te hebben, of uit te voeren als
daarmee verspreiding van schadelijke stoffen in de bodem of aantasting van de beschermende werking van bodemlagen kan ontstaan.
2. Onder de in het eerste lid, onder a, bedoelde schadelijke stoffen worden in ieder geval begrepen
aardolieproducten, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, meststoffen, IBC-bouwstoffen,
grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit de achtergrondenwaarden overschrijdt, koelwater,
overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld in bijlage III bij het Lozingenbesluit
bodembescherming, afvalwater en afvalstoffen.
3. Onder de in het eerste lid, onder b, bedoelde constructies of werken worden in ieder geval
begrepen leidingen, installaties, opslagreservoirs, mechanische ingrepen (boringen, grond- en
funderingswerken), begraafplaatsen en terreinen voor het uitstrooien van as, wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, spoorwegen en waterwegen, recreatieve voorzieningen, gebouwen en bodemenergiesystemen.
Artikel 3.2.2.2. Vrijstellingen in waterwingebieden, buiten inrichtingen
1. De in artikel 3.2.2.1, onder a en b, gestelde verboden gelden niet voor:
a. activiteiten van de betrokken grondwateronttrekker, voor zover de activiteiten noodzakelijk
zijn voor de waterwinning;
b. activiteiten waarvoor Gedeputeerde Staten een vergunning hebben verleend op grond van
de Grondwaterwet of de Ontgrondingenwet dan wel een beschikking hebben gegeven op de
Wet bodembescherming en daaraan voorschriften hebben verbonden ter bescherming van
de waterwinning;
c. activiteiten waarvoor de betrokken grondwateronttrekker een beheerplan heeft opgesteld
dat is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
2. Het in artikel 3.2.2.1, onder a, gestelde verbod geldt niet voor:
a. het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden schadelijke stoffen, anders dan gewasbeschermingsmiddelen en biociden, bij woningen en andere gebouwen, bestemd voor of
afkomstig van normaal gebruik ter plaatse, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en
afdoende beschermd tegen weersinvloeden;
b. het hebben of gebruiken van schadelijke stoffen aanwezig in en benodigd voor het doen
functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen;
c. het verspreiden van strooizout ter bestrijding van gladheid van wegen;
d. het vervoeren van schadelijke stoffen in afgesloten en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijk gesloten verpakking, mits deugdelijk geladen, afdoende beschermd tegen weersinvloeden, op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding bestaat.
3. Het in artikel 3.2.2.1, onder b, gestelde verbod geldt niet:
a. voor constructies of werken die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening
bestonden;
b. voor uitbreiding of wijziging van de constructies en werken bedoeld onder a voor zover de
risico’s op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning niet toenemen.
Artikel 3.2.2.3. Verboden in grondwaterbeschermingsgebieden, buiten inrichtingen
1. Het is in grondwaterbeschermingsgebieden verboden om buiten inrichtingen grote en grootschalige projecten tot stand te brengen, te wijzigen of uit te breiden, voor zover de risico’s op
verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning toenemen.
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2.

3.

Het
a.
b.
c.
d.

is in grondwaterbeschermingsgebieden verboden om buiten inrichtingen:
meststoffen op of in de bodem te brengen;
IBC-bouwstoffen op of in de bodem te brengen;
grond of baggerspecie op of in de bodem toe te passen;
een lozing op of in de bodem uit te voeren van overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als bedoeld bijlage III bij het Lozingenbesluit bodembescherming en van koelwater;
e. constructies voor het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van
schadelijke stoffen op of in de bodem, waaronder begrepen leidingen, installaties en
opslagreservoirs, te hebben of tot stand te brengen;
f. mechanische ingrepen (boringen en grond- en funderingswerken) op of in de bodem uit te
voeren dieper dan twee meter onder het maaiveld;
g. bodemenergiesystemen tot stand te brengen.
Onder projecten, als bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval verstaan grote en grootschalige:
a. dag- of verblijfsrecreatie;
b. woningbouw (meer dan 10 respectievelijk 100 woningen);
c. stedenbouw (winkelcentra, bedrijven voor horeca, handel en dienstverlening);
d. autowegen (inclusief parkeerterreinen, transferia), waterwegen (inclusief havens),
spoorwegen (inclusief emplacementen);
e. bedrijventerreinen;
f. buisleidingen voor olie(producten), chemicaliën of gas, niet zijnde aardgas.

Artikel 3.2.2.4. Vrijstellingen in grondwaterbeschermingsgebieden, buiten inrichtingen
1. Het in artikel 3.2.2.3, lid 2, onder a, gestelde verbod geldt niet voor dierlijke meststoffen,
stikstofkunstmest, compost en kalkmeststoffen.
2. Het in artikel 3.2.2.3, lid 2, onder c, gestelde verbod geldt niet voor de toepassing van grond of
baggerspecie:
a. indien de kwaliteit hiervan de achtergrondwaarden niet overschrijdt;
b. op of in de bodem, uitgezonderd de bodem onder oppervlaktewater, indien de kwaliteit
hiervan de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt, de kwaliteit van de
ontvangende bodem gelijk is aan of slechter is dan kwaliteitsklasse wonen en de grond of
baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is;
c. in oppervlaktewater indien de kwaliteit hiervan de maximale waarden kwaliteitsklasse A
niet overschrijdt, de kwaliteit van de ontvangende waterbodem gelijk is aan of slechter is
dan kwaliteitsklasse A en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied
afkomstig is;
d. met een omvang van meer dan 5.000 m3 op of in de bodem, uitgezonderd de bodem onder
oppervlaktewater, indien de kwaliteit van de grond of baggerspecie de maximale waarden
kwaliteitsklasse wonen niet overschrijdt en wordt aangetoond dat door de toepassing de
risico’s op verontreiniging van het grondwater voor de waterwinning niet toenemen en de
grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is;
e. met een omvang van meer dan 5.000 m3 in oppervlaktewater indien de kwaliteit van de
grond of baggerspecie de maximale waarden kwaliteitsklasse A niet overschrijdt en wordt
aangetoond dat door de toepassing de risico’s op verontreiniging van het grondwater voor
de waterwinning niet toenemen en de grond of baggerspecie uit het grondwaterbeschermingsgebied afkomstig is;
f. indien sprake is van verspreiding van de baggerspecie uit een watergang over de aan de
watergang grenzende percelen, met het oog op het herstellen of verbeteren van die
percelen.
3. De eisen als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, paragraaf 1 en 2 van het Besluit bodemkwaliteit
zijn van toepassing op artikel 3.2.2.4, lid 2, onder d en e.
4. Het in artikel 3.2.2.3, lid 2, onder d, gestelde verbod geldt niet voor de lozing van:
a. overige vloeistoffen vanuit een particulier huishouden;
b. afvloeiend hemelwater afkomstig van wegen, spoorwegen en daarbij behorende bruggen,
viaducten en andere kunstwerken voor het verkeer alsmede van parkeerplaatsen en andere
terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer indien wordt voldaan aan de voorschriften in bijlage 4.
5. Het in artikel 3.2.2.3, lid 2, onder e, gestelde verbod geldt niet voor constructies:
a. voor de inzameling en het transport van afvalwater;
b. voor de opslag en het transport van schadelijke stoffen voor niet bedrijfsmatige doeleinden;
c. inhoudende het tot stand brengen, wijzigen of uitbreiden van leidingen, indien met risicoanalyse volgens PGS 3 is aangetoond dat de kans op grondwaterverontreiniging gelijk blijft
of kleiner wordt.
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6.

Het
a.
b.
c.

in artikel 3.2.2.3, lid 2, onder f, gestelde verbod geldt niet voor mechanische ingrepen:
ten behoeve van een grondwateronttrekking, met het oog op de waterwinning;
als bedoeld in artikel 3.2.2.2, lid 1, onder b;
waarbij wordt voldaan aan de voorschriften in bijlage 5.

Artikel 3.2.2.5. Verboden in boringsvrije zones buiten inrichtingen
Het is in boringsvrije zones verboden om buiten inrichtingen:
a. een lozing in de bodem uit te voeren van overige vloeistoffen waarin stoffen voorkomen als
bedoeld in bijlage III bij het Lozingenbesluit bodembescherming of van koelwater;
b. mechanische ingrepen (boringen en grond- en funderingswerken) op of in de bodem uit te
voeren;
c. bodemenergiesystemen tot stand te brengen, voor zover deze activiteiten plaatsvinden:
1) dieper dan vijftig meter onder het maaiveld in de boringsvrije zones Diepenveen, DeventerCeintuurbaan en Deventer-Zutphenseweg;
2) dieper dan vijfenzeventig meter onder het maaiveld in de boringsvrije zones Engelse Werk
te Zwolle;
3) dieper dan vijf meter onder het maaiveld in de boringsvrije zone Kotkamp/Schreurserve te
Enschede;
4) dieper dan vijftig meter onder het maaiveld in de boringsvrije zone Salland Diep.
Artikel 3.2.2.6. Vrijstellingen en algemene voorschriften in boringsvrije zones buiten inrichtingen
Het in artikel 3.2.2.5, onder b, gestelde verbod geldt niet voor mechanische ingrepen:
a. ten behoeve van een grondwateronttrekking, met het oog op de waterwinning;
b. als bedoeld in artikel 3.2.2.2, lid 1, onder b;
c. waarbij wordt voldaan aan de voorschriften in bijlage 5.
Artikel 3.2.2.7. Ontheffingen in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden buiten
inrichtingen
1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in de artikelen 3.2.2.1 en 3.2.2.3,
eerste lid, gestelde verboden.
2. Een ontheffing van de in artikel 3.2.2.1 gestelde verboden kan slechts worden verleend, voor
activiteiten als bedoeld in a, b en c, voor zover de risico’s op verontreiniging van het grondwater
voor de waterwinning niet toenemen:
a. activiteiten in verband met natuurontwikkeling en natuurbeheer;
b. activiteiten in verband met extensieve recreatie en educatie;
c. activiteiten van tijdelijke aard, in uitzonderlijke gevallen, voor maximaal 5 jaar, die van
zwaarwegend maatschappelijk belang zijn en waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn.
3. Gedeputeerde Staten verlenen geen ontheffing indien de activiteit in strijd is met een vigerend
en onherroepelijk bestemmingsplan of met bij dat plan gestelde eisen, dan wel in strijd is met
de Omgevingsvisie Overijssel.
4. In aanvulling op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zullen Gedeputeerde Staten
de volgende personen in de gelegenheid stellen advies uit te brengen met betrekking tot de
ontwerpbeschikking:
a. de inspecteur;
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het betrokken activiteit wordt
uitgevoerd;
c. de betrokken grondwateronttrekker.
5. Gedeputeerde Staten kunnen afdeling 3.4 Awb buiten toepassing verklaren indien er geen
zienswijzen te verwachten zijn betreffende de bescherming van de waterwinning. Ze beslissen
in dat geval binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.
6. Ten behoeve van de ontheffingsaanvraag wordt gebruiktgemaakt van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld formulier, onder bijvoeging van de daarin gevraagde gegevens.
Artikel 3.2.2.8. Meldingen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
1. De activiteiten genoemd in artikel 3.2.2.4, lid 2, onder d en e, vierde lid, onder b, lid 5, onder c
en lid 6, onder c, moeten ten minste vier weken voor aanvang aan Gedeputeerde Staten worden gemeld door of namens de opdrachtgever.
2. Ten behoeve van de melding wordt gebruikgemaakt van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier, onder bijvoeging van de daarin gevraagde gegevens.
3. Indien met de activiteit niet is gestart binnen een jaar na de aanvangsdatum van de activiteit
zoals aangegeven op het meldingsformulier, vervalt de gedane melding van rechtswege.
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Artikel 3.2.2.9. Nadere eisen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones
1. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de voorschriften als
bedoeld in artikel 3.2.2.4, lid 2, onder d en e, lid 4, onder b, lid 5, onder c en zesde lid, onder c,
in het belang van de waterwinning.
2. Gedeputeerde Staten kunnen de nadere eisen wijzigen of aanvullen in het belang van de waterwinning, of wijzigen of intrekken indien dat belang zich daartegen niet verzet.
3. De voorschriften als bedoeld in artikel 3.2.2.4, lid 2, onder d en e, lid 4, onder b, lid 5, onder c
en lid 6, onder c, en de nadere eisen gelden voor degene die de activiteit uitvoert.

Paragraaf 3.2.3. Vergoeding van kosten en schade

Artikel 3.2.3.1. Toepassingsbereik
Deze subparagraaf is van toepassing op de totstandkoming van beschikkingen van Gedeputeerde
Staten ingevolge artikel 15.21 juncto 15.20 van de wet met betrekking tot de vergoeding van
kosten of schade door het van toepassing worden van bepalingen van hoofdstuk 3, titel 3.2,
paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 van deze verordening.
Artikel 3.2.3.2. Inhoud verzoek
Het verzoek om vergoeding van kosten of schade bevat tenminste de volgende gegevens:
a. de bepalingen van hoofdstuk 3, titel 3.2, paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 van deze verordening door
het van toepassing worden waarvan de verzoeker zich voor kosten ziet gesteld of schade lijdt;
b. de aard en de omvang van de kosten of de schade;
c. de wijze waarop de kosten of de schade naar het oordeel van de verzoeker dienen onderscheidenlijk dient te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, het bedrag dat
naar zijn oordeel voor vergoeding in aanmerking komt.
Artikel 3.2.3.3. Advies van deskundigen
1. Gedeputeerde Staten kunnen deskundigen aanwijzen die zijn belast met het adviseren inzake
het geven van een beschikking, als bedoeld in artikel 3.2.3.1.
2. Gedeputeerde Staten kunnen van de aangewezen deskundigen, als bedoeld in het eerste lid,
het advies inwinnen omtrent een verzoek om vergoeding of omtrent het voornemen tot een
toekenning daarvan uit eigen beweging. Indien Gedeputeerde Staten advies inwinnen zijn de
bepalingen in het derde tot en met zesde lid van overeenkomstige toepassing.
3. De verzoeker wordt in de gelegenheid gesteld aan de deskundigen zijn verzoek om vergoeding
toe te lichten. Indien Gedeputeerde Staten voornemens zijn tot toekenning van een vergoeding
uit eigen beweging, wordt degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, in de gelegenheid
gesteld zijn opvattingen omtrent het voornemen aan de deskundigen kenbaar te maken.
4. De betrokken grondwateronttrekker wordt in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over het
verzoek of het voornemen aan de deskundigen kenbaar te maken.
5. De deskundigen brengen advies uit inzake:
a. de vraag of de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden door het van toepassing worden van bepalingen van hoofdstuk 3, titel 3.2, paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 van deze verordening;
b. de omvang van de kosten of de schade;
c. de vraag of de kosten of de schade niet of niet geheel ten laste van de benadeelde behoren
onderscheidenlijk behoort te blijven;
d. de vraag in hoeverre op een andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden
voorzien;
e. de vraag of er aanleiding is voor maatregelen of voorzieningen waardoor de kosten of de
schade, anders dan door een vergoeding in geld, kunnen onderscheidenlijk kan worden
beperkt of ongedaan gemaakt;
f. de hoogte van de toe te kennen vergoeding.
6. De deskundigen brengen hun advies zo spoedig mogelijk uit aan Gedeputeerde Staten, doch in
elk geval binnen dertien weken na ontvangst van het verzoek om advies. Gedeputeerde Staten
zenden een afschrift van het advies aan degene tot wie de beschikking zal zijn gericht en aan de
betrokken grondwateronttrekker. Gedeputeerde Staten vermelden daarbij de termijn waarbinnen
zij hun opvattingen omtrent het advies kenbaar kunnen maken.
Artikel 3.2.3.4. Betrokkenheid grondwateronttrekker
Indien Gedeputeerde Staten geen advies inwinnen van deskundigen, stellen zij de betrokken
grondwateronttrekker in de gelegenheid zijn zienswijze over het verzoek of het voornemen naar
voren te brengen voordat zij een besluit nemen met betrekking tot het toekennen van een vergoeding.
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Artikel 3.2.3.5. Inhoud verzoek ander bestuursorgaan
1. Indien een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid van de wet Gedeputeerde
Staten verzoekt in te stemmen met de toekenning van een vergoeding van kosten of schade
door het aan de vergunning aanbrengen van beperkingen of verbinden van voorschriften op
basis van artikel 3.2.1.5 en bijlage 3, getiteld Algemene voorschriften en instructies voor
inrichtingen in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones,
dient dat verzoek ten minste vergezeld te gaan van:
a. indien het bestuursorgaan een verzoek om een vergoeding heeft ontvangen: een afschrift
van dat verzoek en de daarbij gevoegde stukken;
b. indien de betrokken grondwateronttrekker schriftelijk zijn opvattingen over het verzoek of
het voornemen om een vergoeding toe te kennen heeft kenbaar gemaakt: een afschrift van
die opvattingen;
c. indien het bestuursorgaan een advies van deskundigen als bedoeld in artikel 15.20, vierde
lid van de wet heeft ingewonnen: een afschrift van dat advies;
d. het ontwerp van de beschikking houdende de toekenning van een vergoeding of, indien het
bestuursorgaan de beschikking reeds heeft gegeven: een afschrift van die beschikking.
2. Indien bij het verzoek niet een afschrift van de opvattingen van de betrokken grondwateronttrekker is gevoegd, stellen Gedeputeerde Staten hem in gelegenheid zijn zienswijze over het
verzoek naar voren te brengen.
3. Gedeputeerde Staten geven de beschikking op het verzoek uiterlijk vier maanden na ontvangst
van het verzoek, of, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3.2.3.3, lid 2, binnen zeven
maanden na de ontvangst van het verzoek.
Artikel 3.2.3.6. Schadevergoedingsconvenant
In aanvulling op en ter uitwerking van het bepaalde in de artikelen 3.2.3.1 tot en met 3.2.3.5,
gelden de bepalingen van een tussen de provincie, de betrokken grondwateronttrekker en de
betrokken Overijsselse gemeenten gesloten convenant.

Titel 3.3. Bodem
Paragraaf 3.3.1. Bodemsanering

Artikel 3.3.1.1. Uitgebreide voorbereidingsprocedure
1. Op de voorbereiding van beschikkingen op grond van de artikelen 29, eerste lid, 37, eerste lid,
en 39, tweede lid van de Wet bodembescherming is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2. Indien kan worden aangenomen dat bij bodemsaneringen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht geregelde procedure geen behoefte bestaat, kunnen Gedeputeerde Staten,
ambtshalve of op verzoek van de aanvrager van een beschikking, besluiten een verkorte
procedure toe te passen, indien naar hun oordeel aan de navolgende voorwaarden voldaan is:
a. er is een beperkte groep belanghebbenden die als zodanig duidelijk aanwijsbaar is;
b. de aanvrager heeft ten genoegen van Gedeputeerde Staten voldoende informatie overgelegd over het (vermoedelijke) geval van ernstige bodemverontreiniging en de invloed
daarvan op de directe omgeving.
Artikel 3.3.1.2. Melding van voorgenomen bodemsanering
Gedeputeerde Staten stellen een formulier vast voor een melding als bedoeld in artikel 28, lid 1 van
de Wet bodembescherming.
Artikel 3.3.1.3. Inhoud saneringsplan
In het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, lid 2 van de Wet bodembescherming dienen in aanvulling op de eisen uit deze wet de gegevens te worden opgenomen zoals aangegeven in een door
Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier, onder bijvoeging van de daarin gevraagde gegevens.
Artikel 3.3.1.4. Inhoud evaluatieverslag
In het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming dienen in aanvulling op de eisen uit deze wet de gegevens te worden opgenomen zoals aangegeven in een door
Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier, onder bijvoeging van de daarin gevraagde gegevens.
Artikel 3.3.1.5. Inhoud nazorgplan
In een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming dienen in aanvulling op
de eisen uit deze wet de gegevens te worden opgenomen zoals aangegeven in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier, onder bijvoeging van de daarin gevraagde gegevens.
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Artikel 3.3.1.6. Waterkwaliteitsbeheerder
De waterkwaliteitsbeheerder verschaft de informatie omtrent de resultaten van door hem uitgevoerde saneringen en de besteding van de daarvoor aan hem toegekende gelden, overeenkomstig de
voorschriften die Gedeputeerde Staten stellen bij het verlenen van een bijdrage.

Paragraaf 3.3.2. Ontgrondingen

Artikel 3.3.2.1. Vrijstelling vergunningplicht
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 plankaart van een onherroepelijk bestemmingsplan of van een onherroepelijk projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 van Wet ruimtelijke ordening, waarbij niet
dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke niveau;
c. het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk door of in opdracht van
gemeenten of waterschappen, met inbegrip van de aanleg van waterpartijen indien minder
dan 10.000 m³ vaste stoffen uit een of meer waterpartijen wordt ontgraven, en waarbij
niet dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het oorspronkelijke niveau;
d. het aanleggen, onderhouden, verbreden of verdiepen van watergangen, voor zover deze
een bodembreedte krijgen van niet meer dan 5 meter, en een diepte van niet meer dan
3 meter beneden het oorspronkelijke niveau;
e. het aanleggen, verhogen, verzwaren of onderhouden van waterkeringen;
f. het uitvoeren van werkgebonden ontgrondingen gericht op:
• beheer en onderhoud ten behoeve van de instandhouding van bestaande natuur, of
• het ontwikkelen van nieuwe natuur, mits per werk minder dan 10.000 m³ vaste stoffen
wordt ontgraven en waarbij niet dieper wordt gegraven dan 3 meter beneden het
oorspronkelijke niveau, indien uitgevoerd door of in opdracht van een natuurbeherende
instantie of op grond van een specifieke daartoe verleende overheidssubsidie;
g. de normale uitoefening van het landbouw-, tuinbouw-, of bosbouwbedrijf, alsmede het
planten of rooien van bomen, struiken of andere gewassen;
h. het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins,
vijvers en soortgelijke werken, mits die zijn gelegen bij woningen of op agrarische bedrijfserven en de inhoud ervan niet meer bedraagt dan 500 m³ vaste stoffen;
i.
het doen van archeologische opgravingen op grond van een vergunning ingevolge de
Monumentenwet;
j. het aanleggen of wijzigen van gronddepotplaatsen met inbegrip van het ontgraven van de
humeuze bovenlaag, alsmede het opruimen binnen 5 jaar na vulling ervan, en het aanleggen of wijzigen daarvan met betrekking tot bodem- en onderwaterbodemsanering als
bedoeld in artikel 4, onder c van de Ontgrondingenwet;
k. het aanleggen of wijzigen van buitenmaneges, mits niet groter dan 1.500 m² en niet
gelegen in landschappelijk of natuurwetenschappelijk gevoelige gebieden, en mits daarbij
uitsluitend sprake is van omwisseling van deklaag en onderliggend zand waarbij niet dieper
wordt gegraven dan 1 meter beneden het oorspronkelijke niveau;
l.
het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van bouwwerken, kelders en graven, het
doen van grondboringen en sonderingen, en het leggen, plaatsen, onderhouden, wijzigen of
opruimen van buizen, kabels, palen en soortgelijke werken.
2. In afwijking van het eerste lid is voor de in dat lid genoemde ontgrondingen vergunning vereist
als deze in hoofdzaak worden uitgevoerd om bodemmateriaal te verkrijgen.
Artikel 3.3.2.2. Meldingsplicht vrijgestelde ontgrondingen
1. Indien bij een ontgronding als bedoeld in artikel 3.3.2.1, lid 1, de te ontgraven hoeveelheid
10.000 m³ vaste stoffen of meer bedraagt, meldt de opdrachtgever van de ontgronding of de
zakelijk of persoonlijk gerechtigde als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet
de voorgenomen ontgronding uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan aan Gedeputeerde
Staten.
2. Ten behoeve van een melding als bedoeld in het eerste lid, wordt gebruikgemaakt van een door
Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier, onder bijvoeging van de daarin gevraagde gegevens.
Artikel 3.3.2.3. Verkorte procedure
1. Op de voorbereiding van een beschikking als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Ontgrondingenwet voor ontgrondingen van eenvoudige aard is artikel 10, eerste tot en met derde lid
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van de Ontgrondingenwet niet van toepassing, indien daarbij andere belangen dan die van de
aanvrager niet of nauwelijks zijn betrokken.
Ontgrondingen van eenvoudige aard zijn:
a. ontgrondingen als bedoeld in artikel 3.3.2.1, lid 1, onder b en c, voor zover niet vrijgesteld
en niet dieper dan 5 meter beneden het oorspronkelijk niveau uitgevoerd;
b. ontgrondingen als bedoeld in artikel 3.3.2.1, lid 1, onder c, voor zover het een niet vrijgestelde waterpartij betreft, die niet dieper dan 3 meter beneden het oorspronkelijke
niveau wordt uitgevoerd;
c. watergangen als bedoeld in artikel 3.3.2.1, lid 1, onder d, voor zover niet vrijgesteld, met
een omvang van 10.000 m³ vaste stoffen of meer en niet dieper dan 3 meter beneden het
oorspronkelijke niveau uitgevoerd;
d. ontgrondingen als bedoeld in artikel 3.3.2.1, lid 1, onder f, voor zover gericht op de ontwikkeling van nieuwe natuur en niet vrijgesteld, waartoe een overheidssubsidie is verleend en
die niet dieper dan 3 meter beneden het oorspronkelijke niveau wordt uitgevoerd, of
– indien geen overheidssubsidie is verleend – tot een omvang van minder dan 10.000 m³
vaste stoffen;
e. ontgrondingen, niet vrijgesteld in artikel 3.3.2.1, lid 1, onder g en h, met een omvang van
minder dan 10.000 m³ vaste stoffen en niet dieper dan 3 meter beneden het oorspronkelijke niveau uitgevoerd.
De verkorte procedure, als bedoeld in het eerste lid, is bij wijziging van een vergunning eveneens van toepassing op:
a. verlenging van de in de vergunningsvoorschriften gestelde geldigheidstermijn van de
vergunning en de daarmee samenhangende termijnen;
b. wijziging van de tenaamstelling van de vergunning;
c. wijziging van de in de vergunningsvoorschriften vastgelegde zekerheidsstelling;
d. alle overige eenvoudige wijzigingen van de vergunningsvoorschriften.
De verkorte procedure, als bedoeld in het eerste lid, is eveneens van toepassing op de intrekking van de vergunning op verzoek van de vergunninghouder.

Hoofdstuk 4. Water
Titel 4.1. Begripsbepalingen
Artikel 4.1.1. Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van een waterschap in de provincie Overijssel;
b. beheerplan: plan als bedoeld in artikel 4.6 van de wet;
c. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van een waterschap in de provincie Overijssel;
d. de minister: de minister van Verkeer en Waterstaat;
e. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel tenzij in de verordening
anders is bepaald;
f.
peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de wet;
g. projectplan: plan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet;
h. profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een primaire en regionale
waterkering die naar het oordeel van de beheerder benodigd is ten behoeve van een toekomstige versterking van de waterkering;
i.
regionale waterkering: een waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de
wet, die beveiliging biedt tegen overstroming en die als zodanig is aangewezen in deze verordening;
j.
regionaal waterplan: plan als bedoeld in artikel 4.4 van de wet;
k. retourbemaling: het in een grondwaterlichaam brengen van onttrokken water, ter compensatie
of vermindering van de gevolgen van het onttrekken van water;
l.
het waterschap: de Waterschappen Groot-Salland, Regge en Dinkel, Reest en Wieden, Velt en
Vecht
m. wet: de Waterwet.
Artikel 4.1.2. Toepassingsbereik
Dit hoofdstuk van deze verordening is van toepassing op het gebied van het Waterschap Groot
Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap Velt
en Vecht, bedoeld in artikel 2 van het reglement van het waterschap.
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Titel 4.2. Normen regionale keringen en wateroverlast, verdringingsreeks
Artikel 4.2.1. Aanwijzen regionale waterkeringen
Als regionale keringen gelden de regionale waterkeringen die zijn aangegeven op de kaart Regionale
waterkeringen en peilbesluiten nr. 09295056.
Artikel 4.2.2. Veiligheidsnorm regionale waterkeringen
1. Op kaart Regionale waterkeringen en peilbesluiten nr. 09295056 is voor elke regionale waterkering of voor elk deel daarvan de veiligheidsnorm aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans per jaar van de hoogste hoogwaterstand waarop de regionale waterkering moet zijn
berekend, mede gelet op overige het waterkerende vermogen bepalende factoren.
2. Gedeputeerde Staten stellen een technische leidraad vast voor het ontwerp van regionale
waterkeringen. Deze strekt tot aanbeveling voor de beheerder.
3. Gedeputeerde Staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten
beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen en stellen ten behoeve van de
beoordeling de maatgevende waterstanden vast.
4. Gedeputeerde Staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de
verschillende regionale waterkeringen voor de eerste keer moeten voldoen aan de veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid.
5. Indien een regionale waterkering is gelegen in meer dan één provincie, kunnen Gedeputeerde
Staten van die provincies besluiten dat het toezicht op die waterkering wordt uitgeoefend door
Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de waterkering in hoofdzaak is gelegen.
Artikel 4.2.3. Regionale verdringingsreeks onttrekking IJsselmeergebied
1. In geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt bij het beheer bij de in artikel 2.2,
lid 1, onder 3˚ van het Waterbesluit bedoelde behoeften, voor de regionale wateren achtereenvolgens prioriteit toegekend aan:
a. doorspoeling van stedelijk en landelijk gebied ter voorkoming van botulisme en blauwalgen,
ingeval sprake is van een risico voor de volksgezondheid;
b. onttrekking voor proces- en gietwater;
c. doorspoeling ter bestrijding van verzilting of verontreiniging van oppervlaktewater waaruit
proces- of gietwater onttrokken wordt;
d. beregening van akker- en tuinbouwgewassen.In geval van een onmiddellijk of dreigend
watertekort wordt bij het beheer bij de artikel 2.2, lid 1, onder 4˚ van het Waterbesluit
bedoelde behoeften, voor de regionale wateren achtereenvolgens prioriteit toegekend
aan:doorspoeling tegen verzilting en verontreiniging ten behoeve van beregening akker- en
tuinbouw;
b. peilhandhaving klei- en zandgebieden;
c. peilhandhaving en doorspoeling van niet kwetsbare natuur;
d. beregening gras/maïs;
e. peilopzetten veenkoloniaal gebied;
f. afvoer voor visintrek;
g. doorspoeling tegen botulisme en blauwalgen voor zover de volksgezondheid niet in het
geding is;
h. het voorkomen van onnodig verlies van water tijdens het schutten van schepen.
Artikel 4.2.4. Normen wateroverlast
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn
ingericht, geldt voor het gebied binnen de bebouwde kom van een gemeente, zoals bedoeld in
artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, dat in een ruimtelijk plan is bestemd voor de
doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen, een gemiddelde overstromingskans
van eens in de 100 jaar en voor het overige gebied een gemiddelde overstromingskans van
eens in de 10 jaar.
2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn
ingericht, geldt voor het gebied buiten de bebouwde kom van een gemeente, zoals bedoeld in
artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en behoudens de gebieden van genoemd in lid 3
een gemiddelde overstromingskans van niet vaker dan:
a. eens in de 50 jaar voor glastuinbouw en hoogwaardig land- en tuinbouw, waarbij 1 procent
van het oppervlak een grotere overstromingskans mag hebben;
b. eens in de 25 jaar voor akkerbouw, waarbij 1 procent van het oppervlak een grotere overstromingskans mag hebben;
c. eens in de 10 jaar voor grasland, waarbij 5 procent van het oppervlak een grotere overstromingskans mag hebben.
3. Voor de volgende gebieden wordt een andere daarbij vermelde gemiddelde overstromingskans
vastgesteld:
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eens in de 10 jaar, waarbij 30 procent van het oppervlak een grotere overstromingskans
mag hebben voor de veenweidegebieden rond de Weerribben in het beheersgebied van het
Waterschap Reest en Wieden, waarbij de begrenzing door het waterschap in het waterbeheerplan, zoals vermeld in artikel 4.4.4, is vastgelegd;
b. eens in de 10 jaar voor landbouwgronden in beekdalen in het beheergebied van het Waterschap Regge en Dinkel, waarbij de begrenzing door het waterschap in het waterbeheerplan,
zoals vermeld in artikel 4.4.4, is vastgelegd;
c. eens in het jaar voor laaggelegen gebieden in het beheergebied van het Waterschap Regge
en Dinkel, waarbij de begrenzing door het waterschap in het waterbeheerplan, zoals
vermeld in artikel 4.4.4, is vastgelegd;
Gedeputeerde Staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten
beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren.
De bergings- en afvoercapaciteit van de verschillende regionale wateren voldoen uiterlijk in
2015 voor de eerste keer aan de in het eerste, tweede en derde lid opgenomen normen; zo
nodig kunnen Gedeputeerde Staten op verzoek van het dagelijks bestuur ontheffing van deze
termijn verlenen.

Artikel 4.2.5. Verslag toetsing watersysteem
1. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de
veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 4.2.2, lid 1 en 2, periodiek verslag uit aan Gedeputeerde
Staten over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn
beheer.
2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat een beoordeling van de veiligheid. Die beoordeling
geschiedt onder meer in het licht van de veiligheidsnorm, technische leidraad en voorschriften
bedoeld in artikel 4.2.2 en de legger bedoeld in artikel 4.5.1.
3. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de
normen, bedoeld in artikel 4.2.4, periodiek verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de
algemene waterstaatkundige toestand van de regionale wateren onder zijn beheer.
4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het
oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht. Die
beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de normen en voorschriften bedoeld in artikel
4.2.4 en de legger bedoeld in artikel 4.5.1.
5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in het eerste en
derde lid een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig
worden geacht.
6. Gedeputeerde Staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, vast voor welk tijdstip de
verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid, voor de eerste maal wordt uitgebracht en met
welke frequentie de verslagen daarna wordt uitgebracht.

Titel 4.3. Toedeling beheer watersysteem en beheer en instandhouding vaarwegen
Artikel 4.3.1.
Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak van het
waterschap, zoals omschreven in artikel 4 van het reglement van het waterschap.
Artikel 4.3.2. Toedeling beheer vaarwegen
Op de als bijlage 6 bij deze verordening behorende lijsten is aangegeven welk bestuursorgaan, niet
zijnde een bestuursorgaan van het Rijk, is belast met het vaarwegbeheer.
Artikel 4.3.3. Begripsomschrijvingen
In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. lijst A: de in bijlage 6 bij deze verordening behorende lijst met kaart van vaarwegen in beheer
bij de provincie;
b. lijst B: de in bijlage 6 bij deze verordening behorende lijst met kaart van binnen de provincie
gelegen vaarwegen in beheer bij andere overheidslichamen, het Rijk uitgezonderd;
c. minimaal benodigde vaarwegdiepte: de vaarwegdiepte op basis van de scheepstype indeling
conform CEMT, of conform de klasse indeling volgens de BRTN, vermeerderd met de benodigde
kielspeling;
d. schip: schip als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b, van de Scheepvaartverkeerswet;
e. vaarweg: elk binnen de provincie gelegen water dat openstaat voor het openbaar scheepvaartverkeer, voor zover vermeld op lijst A of lijst B;
f.
vaarwegbeheer: de overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming
van een vaarweg en bijbehorende werken;
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vaarwegbeheerder: het bevoegde bestuursorgaan van het overheidslichaam dat met het vaarwegbeheer is belast en als zodanig is vermeld op lijst A of lijst B;
werk: elk kunstwerk of ander bouwwerk, waaronder begrepen oevers en oevervoorzieningen,
boven, op, in, onder of langs een vaarweg gelegen.

Artikel 4.3.4. Belangenbescherming
Deze titel en de daarop berustende bepalingen hebben tot doel:
a. regels te stellen in het belang van de instandhouding, de bruikbaarheid en bescherming van de
vaarwegen en de bijbehorende werken;
b. aanvullende regels te stellen in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het
scheepvaartverkeer op de vaarwegen.
Artikel 4.3.5. Vaarwegdiepte en vaarwegonderhoud
1. Gedeputeerde Staten kunnen de minimaal benodigde vaarwegdiepten vaststellen van de vaarwegen op de lijsten A en B.
2. De vaarwegbeheerder draagt zorg voor het onderhoud van de vaarweg met inachtneming van
de minimaal benodigde vaarwegdiepten, vastgesteld krachtens het eerste lid.
3. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 4.3.6. Bedieningstijden van bruggen en sluizen
1. Gedeputeerde Staten stellen de bedieningstijden vast van de beweegbare bruggen en sluizen,
behorende bij de vaarwegen op de lijsten A en B.
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor spoorbruggen en voor bruggen en sluizen in
beheer bij het Rijk.
3. De beheerders van de bruggen en sluizen dragen er zorg voor dat de bruggen en sluizen worden bediend op de door gedeputeerde staten vastgestelde tijden.
4. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 4.3.7. Onttrekken van een vaarweg aan het openbaar scheepvaartverkeer
1. Het besluit van een vaarwegbeheerder, tot het blijvend geheel of gedeeltelijk onttrekken aan
het openbaar verkeer van een vaarweg van lijst B voor alle schepen behoeft de goedkeuring
van Gedeputeerde Staten.
2. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 4.3.8. Absoluut verbod voor provinciale vaarwegen (lijst A) en de bijbehorende werken
Het is verboden:
a. het voor het scheepvaartverkeer noodzakelijke uitzicht op en bij scheepvaartwegen te belemmeren;
b. de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer op de scheepvaartweg in gevaar
te brengen;
c. vaste stoffen of voorwerpen in een vaarweg te brengen, dan wel vaste stoffen of voorwerpen op
een zodanige wijze op oevers te plaatsen of te hebben, dat deze geheel of gedeeltelijk in een
vaarweg kunnen geraken;
Artikel 4.3.9. Verboden met ontheffingsmogelijkheid voor provinciale vaarwegen (lijst A) en de
bijbehorende werken
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.
2. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen van lid 1, indien de
belangen, bedoeld in artikel 4.3.4 zich daartegen niet verzetten. Aan een ontheffing kunnen
voorschriften en beperkingen worden verbonden.
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;
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de in het tweede lid bedoelde voorschriften of beperkingen niet of niet voldoende worden
nageleefd;
op de voorbereiding van een besluit omtrent de beperking van de gebruiksmogelijkheid van
een kanaal voor de scheepvaart is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.

Artikel 4.3.10. Regeling werken op de oever van vaarwegen
1. Voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk op de oever binnen een
afstand van tien meter landinwaarts van de scheepvaartweg horizontaal gemeten vanuit de
oeverlijn kan volstaan worden met het inzenden van een ondertekend en volledig ingevuld
meldingsformulier. Deze melding dient minimaal vier weken voor aanvang van de werken te
geschieden.
2. Indien de bruikbaarheid en/of instandhouding van de scheepvaartweg door enig werk in gevaar
kan komen, zal voor het werk alsnog een ontheffing met voorschriften en beperkingen worden
verleend. Gedeputeerde Staten brengen dit besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
vier weken na ontvangst van de melding ter kennis aan de meldingplichtige. In dat geval wordt
het meldingsformulier behandeld als een aanvraag om ontheffing.
Artikel 4.3.11. Verhaalplicht
Onverminderd artikel 7.11 van het Binnenvaartpolitiereglement, moeten schepen, samenstellen van
schepen en drijvende voorwerpen op aanwijzing van de vaarwegbeheerder worden verhaald indien
onderhoud van een vaarweg of bijbehorend werk dat nodig maakt.

Titel 4.4. Regionaal waterplan en beheerplannen
Artikel 4.4.1. Inhoud regionaal waterplan
1. Het regionaal waterplan bevat, naast het bepaalde in de artikelen 4.4 van de wet, één of meer
kaarten met bijbehorende verklaring waarin de hoofdlijnen van het waterbeleid in beeld zijn
gebracht.
2. De ruimtelijke aspecten bedoeld in artikel 4.4, eerste lid van de wet worden in het regionaal
waterplan aangeduid.
Artikel 4.4.2. Voorbereiding regionaal waterplan
1. Gedeputeerde Staten voeren, ter voorbereiding van het regionaal waterplan, ten minste overleg
met het dagelijks bestuur, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de colleges van
Burgemeester en Wethouders van de binnen het plangebied liggende gemeenten.
2. Gedeputeerde Staten raadplegen ter voorbereiding van het regionaal waterplan de minister van
Verkeer en Waterstaat en Gedeputeerde Staten van de aangrenzende provincies en de beheerder(s) van de grensoverschrijdende dan wel grensvormende watersystemen.
3. Op de voorbereiding van het regionaal waterplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 4.4.3. Uitwerking regionaal waterplan
1. In het regionaal waterplan kan worden bepaald dat Gedeputeerde Staten het regionaal waterplan of onderdelen daarvan moeten of kunnen uitwerken volgens de in het regionaal waterplan
gegeven regels.
2. Het besluit van Gedeputeerde Staten tot uitwerking van het regionaal waterplan maakt deel uit
van het regionaal waterplan.
3. Artikel 4.4.2 is van overeenkomstige toepassing op het in het tweede lid genoemde besluit.
Artikel 4.4.4. Inhoud beheerplan
1. Het beheerplan bevat, naast het bepaalde in artikel 4.6 van de wet, ten minste:
a. de beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem waarover het beheer zich
uitstrekt;
b. het beleid inzake het beheer van de watersystemen gericht op de aan de watersystemen
toegekende functies en doelstellingen;
c. de beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, zodat de gestelde
doelen zijn te realiseren;
d. een raming van de kosten van de, gedurende de planperiode, te nemen maatregelen,
inzicht in de dekking van de kosten en een indicatie van het verloop van de op te leggen
omslagen dan wel heffingen in de planperiode;
e. het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem voor de (landgebruiks)functies in het
beheersgebied;
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f.

2.

één of meer kaarten, waarop de bestaande en geplande waterstaatswerken staan
aangegeven.
g. één of meer kaarten, waarbij de gebieden van met de daarbij behorende normen als
bedoeld in artikel 4.2.4, leden 2 en 3, staan aangegeven.
Het beheerplan is voorzien van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen:
a. de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de eventueel
uitgevoerde onderzoeken;
b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionaal waterplan, die worden
gerealiseerd door het uitvoeren van de in het eerste lid ,onder c, genoemde maatregelen.

Artikel 4.4.5. Raadplegen bij opstellen beheerplan
Het dagelijks bestuur raadpleegt, bij het opstellen van het beheerplan, ten minste de dagelijks
besturen van de aangrenzende waterbeheerders, Gedeputeerde Staten en de colleges van
Burgemeester en Wethouders van de binnen het plangebied liggende provincies en gemeenten
alsmede de ten aanzien van grensoverschrijdende dan wel grensvormende watersystemen bevoegde
Duitse autoriteiten.
Artikel 4.4.6. Voorbereiding beheerplan
1. Op de voorbereiding van het beheerplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. De stukken worden ter inzage gelegd in ten minste het kantoor van het desbetreffende waterschap en in de gemeentehuizen van de gemeenten die zijn gelegen binnen het
gebied waarop het beheerplan betrekking heeft.
2. Een ieder heeft de gelegenheid zijn zienswijze over het beheerplan naar keuze schriftelijk of
mondeling naar voren te brengen.
3. Het dagelijks bestuur kan besluiten dat de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde procedure niet wordt toegepast bij het actualiseren van het maatregelenprogramma
en het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem als bedoeld in artikel 4.4.4, lid 1, onder c
en e, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aan de toepassing van die procedure
geen behoefte bestaat.
4. Een vastgesteld beheerplan wordt toegezonden aan de instanties als bedoeld in artikel 4.4.5 en
aan de minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 4.4.7. Uitwerking beheerplan
1. In het beheerplan kan worden bepaald dat het dagelijks bestuur het beheerplan of onderdelen
daarvan moet of kan uitwerken volgens de in het beheersplan gegeven regels.
2. Het besluit van het dagelijks bestuur tot uitwerking van het beheerplan maakt deel uit van het
beheerplan.
3. Artikel 4.4.6 is van overeenkomstige toepassing op het in het tweede lid genoemde besluit.
Artikel 4.4.8. Goedkeuring beheerplan
Indien het beheerplan in zijn geheel wordt herzien, wordt het beheerplan ter goedkeuring gestuurd
naar Gedeputeerde Staten. Indien het een herziening van beperkte strekking betreft, wordt de
herziening ter goedkeuring gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie waarop de
herziening van het beheerplan betrekking heeft. Als bijlagen voegt het dagelijks bestuur toe het
verslag van het bij de voorbereiding gevoerde overleg, de ingediende zienswijzen en de algemene
beschouwingen van het algemeen bestuur daarover.
Artikel 4.4.9. Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan
Het dagelijks bestuur rapporteert ten minste eenmaal per jaar aan Gedeputeerde Staten over de
voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de mate waarin de gestelde doelen worden
bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de voorgestelde maatregelen.
Artikel 4.4.10. Nadere voorschriften voortgangsrapportage
Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorschriften stellen met betrekking tot de vorm en inhoud van
de voortgangsrapportage, bedoeld in artikel 4.4.9.
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Titel 4.5. Aanleg en beheer van waterstaatswerken
Artikel 4.5.1. Legger waterstaatswerken
1. De legger bedoeld in artikel 5.1 van de wet bevat naast het bepaalde in het eerste en tweede lid
van dat artikel in ieder geval:
a. het lengteprofiel en dwarsprofielen van de primaire en regionale waterkeringen en regionale
oppervlaktewaterlichamen;
b. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die
deel uitmaken van de primaire en regionale waterkering, regionale oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden.
2. In afwijking van het eerste lid, onder a en artikel 5.1, lid 1 van de wet, geldt in geval van het
meanderen van een oppervlaktewaterlichaam dat daarvoor in de legger ten minste wordt
opgenomen de ruimtelijke begrenzing en het minimale dwarsprofiel.
3. In afwijking van artikel 5.1, eerste lid van de wet, wordt in het geval van bergingsgebieden ten
minste opgenomen de ruimtelijke begrenzing en het bergend vermogen.
4. Op de overzichtskaart bedoeld in artikel 5.1, lid 1 van de wet is ten aanzien van de primaire en
regionale waterkeringen tevens aangegeven het profiel van vrije ruimte.
5. Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat artikel 5.1, lid 1 van de wet, gedurende een daarbij
vast te stellen termijn niet van toepassing is op daarbij aan te wijzen waterkeringen of onderdelen daarvan.
6. Gedeputeerde Staten kunnen voor waterstaatswerken vrijstelling verlenen van de leggerplicht
bedoeld in artikel 5.1 van de wet met betrekking tot vorm, afmeting en constructie indien deze
waterstaatswerken zich naar hun aard of functie niet lenen voor omschrijving van die
elementen.
Artikel 4.5.2. Aanwijzing verplichte peilbesluiten
Het algemeen bestuur stelt een of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktewateren in de gebieden die zijn aangegeven op de als kaart Regionale waterkeringen en peilbesluiten nr. 09295056 bij
deze verordening behorende kaart of kaarten.
Artikel 4.5.3. Inhoud peilbesluit
1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de wet een kaart
met de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft.
2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin ten minste zijn opgenomen:
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte
onderzoeken;
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande
situatie;
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor de diverse
belangen.
Artikel 4.5.4. Openbare voorbereiding peilbesluit
Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
Artikel 4.5.5. Herziening peilbesluit
1. Een peilbesluit wordt ten minste eens in de tien jaren herzien.
2. Gedeputeerde Staten, kunnen op verzoek van het algemeen bestuur van het waterschap eenmalig vrijstelling verlenen van de verplichting genoemd in het eerste lid voor ten hoogste 5 jaar.
3. Indien het peilbesluit betrekking heeft op het grondgebied van meerdere provincies, dan wordt
de vrijstelling verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie, waarbinnen het grootste
deel van het gebied, waarvoor het peilbesluit geldt, is gelegen.
Artikel 4.5.6. Projectprocedure voor waterstaatswerken
Gedeputeerde Staten van de provincie waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen
kunnen, mede op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap, paragraaf 2 van hoofdstuk 5
van de wet van toepassing verklaren op:
a. projectplannen tot de aanleg of wijziging van bergingsgebieden in regionale watersystemen;
b. projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van regionale waterkeringen.
Artikel 4.5.7. Toezending projectplannen
Projectplannen, als bedoeld in artikel 5.5 van de wet, behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten van de provincie waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen.
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Een projectplan, dat betrekking heeft op een primaire of regionale waterkering die onderdeel
uitmaakt van een dijkring die tevens is gelegen op het grondgebied van een andere provincie of
provincies wordt door het dagelijks bestuur tevens toegezonden aan Gedeputeerde Staten van die
provincie of provincies.
Artikel 4.5.8. Waterakkoorden
Bij de voorbereiding van een waterakkoord, bedoeld in artikel 3.7 van de wet, raadpleegt het
dagelijks bestuur het college van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten.

Titel 4.6. Handelingen in watersystemen: grondwateronttrekking en infiltratie
Artikel 4.6.1. Grondwaterregister
1. Gedeputeerde Staten houden een register bij waarin inrichtingen voor het onttrekken van water
uit een grondwaterlichaam en infiltraties in een grondwaterlichaam worden ingeschreven met
vermelding van de gegevens die op grond van het tweede lid van dit artikel en artikel 4.6.2,
eerste lid, worden verstrekt. Voorts worden daarin vermeld de vergunningen, krachtens welke
het onttrekken van water of infiltreren van water plaatsvindt.
2. Het dagelijks bestuur verstrekt aan Gedeputeerde Staten van de provincie of de provincies
waarin de onttrekking van grondwater of infiltratie plaatsvindt de gegevens die door toepassing
van artikel 4.6.2, vierde lid, worden verkregen. Voorts wordt een overzicht verstrekt van de
vergunningen en meldingen, krachtens welke het onttrekken van grondwater of infiltreren van
water plaatsvindt.
3. Het dagelijks bestuur maakt voor de uitvoering van het gestelde in het vorige lid gebruik van
het Landelijk register Grondwateronttrekking zoals dat is ondergebracht bij TNO/DINO.
Artikel 4.6.2. Registratieplicht grondwateronttrekkingen en -infiltraties
1. Degene die water onttrekt aan of infiltreert in een grondwaterlichaam ten behoeve van de
openbare drinkwatervoorziening, ten behoeve van industriële toepassingen in onttrokken
hoeveelheden van meer dan 150.000 m3 per jaar of een bodemenergiesysteem is verplicht:
a. de onttrekking op te geven aan Gedeputeerde Staten van de provincie of de provincies,
waarin de onttrekking geschiedt;
b. de hoeveelheden water die worden onttrokken, te meten en daarvan aantekening te
houden;
c. telkenmale in de maand januari of, bij beëindiging van de onttrekking, binnen een maand
na die beëindiging, aan Gedeputeerde Staten van de provincie of provincies, waarin de
onttrekking geschiedt, opgave te verstrekken van de in het voorafgaande onderscheidenlijk
het lopende kalenderjaar per kwartaal onttrokken hoeveelheden water;
d. bij de onder c bedoelde opgave kennis te geven van wijzigingen die zich in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar hebben voorgedaan met betrekking tot de bij
de opgave, als bedoeld onder a, verstrekte gegevens.
2. Degene die, als bedoeld in het eerste lid, water infiltreert in een grondwaterlichaam is verplicht
de kwaliteit van het te infiltreren water te meten, te registreren en daarvan aan Gedeputeerde
Staten opgave te doen.
3. Gedeputeerde Staten kunnen, na overleg met het dagelijks bestuur, nadere regels stellen omtrent de wijze van meting en registratie.
4. Het algemeen bestuur regelt bij verordening dat in ieder geval degene die meer dan 50.000 m3
water per jaar onttrekt uit een grondwaterlichaam en degene die water infiltreert in een grondwaterlichaam, voor andere doeleinden of in kleinere hoeveelheden dan genoemd in het eerste
lid, de gegevens bedoeld in het eerste lid verstrekt aan het dagelijks bestuur.
Artikel 4.6.3. Ambtshalve inschrijving in grondwaterregister
1. Gedeputeerde Staten kunnen een inrichting of infiltratie die niet ingevolge artikel 4.6.2 is
opgegeven, ambtshalve in het register, genoemd in artikel 4.6.1, inschrijven.
2. Indien de ambtshalve inschrijving, genoemd in het eerste lid, plaatsvindt in de loop van een
kalenderjaar, wordt als datum van de inschrijving aangehouden de datum waarop de onttrekking is aangevangen.
Artikel 4.6.4. Aanvragen vergunning voor onttrekken van grondwater en/of infiltreren van water
Gedeputeerde Staten stellen op basis van artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht een formulier vast
voor het indienen van de watervergunning.
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Artikel 4.6.5. Vergunningplicht reservering diepe pakket van Salland
1. Alle onttrekkingen van grondwater op een diepte van meer dan 50 meter beneden het maaiveld
en zijn gelegen in het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op
kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053, zijn vergunningplichtig.
2. Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland regelt bij verordening dat voor onttrekkingen van grondwater op een diepte van meer dan 50 meter beneden het maaiveld en zijn
gelegen in het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op kaart
Drinkwatervoorziening nr. 09295053, een vergunningplicht geldt.
3. Het dagelijkse bestuur van het Waterschap Groot Salland kan voor het gebied bedoeld in lid 2
slechts vergunning verlenen voor het onttrekken van grondwater als dit grondwater bedoeld is
voor hoogwaardige industrieel gebruik waarop de Warenwet van toepassing is en waarvoor
geen alternatief voorhanden is.
Artikel 4.6.6. Bodemenergiesystemen (gereserveerd)
p.m.
Artikel 4.6.7. Verzoeken om vergoeding van schade of onderzoek
1. Dit artikel is van toepassing op de totstandkoming van beschikkingen van gedeputeerde staten
met betrekking tot de vergoeding van kosten of schade die het gevolg zijn van de rechtmatige
uitoefening van de bevoegdheid van gedeputeerde staten op grond van artikel 6.2, derde lid
van de wet en op verzoeken als bedoeld in artikel 7.14.a van de wet.
2. Een verzoek om vergoeding van kosten of schade of een onderzoek als bedoeld in lid 1 omvat
ten minste:
a. de bepalingen door het van toepassing worden waarvan de aanvrager zicht voor kosten
gesteld ziet of schade lijdt;
b. de aard en de omvang van kosten of schade;
c. het bedrag dat naar het oordeel van de aanvrager voor vergoeding in aanmerking komt of
de wijze waarop naar het oordeel van de aanvrager kosten of schade anderszins moeten
worden vergoed.
Artikel 4.6.8. Deskundigenadvies
1. Gedeputeerde Staten wijzen deskundigen aan die zijn belast met het adviseren inzake een verzoek als bedoeld in artikel 4.6.7.
2. De aangewezen deskundigen brengen advies uit inzake:
a. de vraag of de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden door de rechtmatige uitoefening
van een taak of bevoegdheid van Gedeputeerde Staten in het kader van het waterbeheer;
b. de omvang van kosten of schade;
c. de vraag of de kosten of de schade niet of niet geheel ten laste van de aanvrager behoren
te blijven;
d. de vraag in hoeverre op een andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden
voorzien;
e. de vraag of er aanleiding is voor maatregelen of voorzieningen waardoor kosten of schade,
anders dan door een vergoeding in geld, ongedaan kunnen worden gemaakt;
f. de hoogte van de toe te kennen vergoeding.
3. Alvorens een advies aan Gedeputeerde Staten uit te brengen horen de aangewezen deskundigen de verzoeker.

Hoofdstuk 5. Verkeer
Titel 5.1. Wegen
Artikel 5.1.1. Toepassingsbereik
1. Deze paragraaf is van toepassing op:
a. de wegen in beheer bij de provincie Overijssel;
b. situaties buiten de beheersgrens van deze wegen, indien het doelmatig en veilig gebruik
van die wegen in het geding is.
2. In deze paragraaf worden mede tot de wegen gerekend de daarin gelegen kunstwerken en wat
verder naar de aard van de weg daartoe behoort, een en ander voor zover in beheer bij de
provincie.
Artikel 5.1.2. Verboden
Het is verboden:
1. het voor het verkeer noodzakelijke uitzicht op en bij wegen te belemmeren;
2. de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de weg in gevaar te brengen;
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3.
4.
5.

een weg te gebruiken in strijd met het doel daarvan;
veranderingen aan de weg aan te brengen;
enig werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in, of onder
de weg.

Artikel 5.1.3. Ontheffing en melding
1. Gedeputeerde Staten kunnen van de verboden, als bedoeld in artikel 5.1.2, onderdelen 3 tot en
met 5, ontheffing verlenen. Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten voor nader door hen aan te
geven gevallen bepalen dat met een melding kan worden volstaan.
2. Voor werken in het algemeen verkeersbelang of voor werken verband houdende met de
algemene nutsvoorzieningen kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen.
3. Een ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken indien:
a. dit in het belang van het gebruik van de wegen, dan wel ter bescherming van de wegen of
kunstwerken nodig is;
b. de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen niet of niet behoorlijk worden nageleefd;
c. van de ontheffing gedurende een aaneengesloten periode van meer dan twee jaren geen
gebruik is gemaakt;
d. de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat de ontheffing niet meer op dezelfde wijze
zou worden verleend;
e. de ontheffing is verleend tengevolge van het verstrekken van onjuiste of onvolledige
gegevens.
4. Voor werken die geschieden door of namens de provincie is geen ontheffing, als genoemd in het
eerste lid, vereist.

Hoofdstuk 6. Toezicht en strafbepaling
Titel 6.1. Handhaving
Artikel 6.1.1. Aanwijzing toezichthouders
Gedeputeerde Staten kunnen personen aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
Artikel 6.1.2. Strafbepaling
Een gedraging in strijd met het bepaalde bij of krachtens paragraaf 3.2.1 en paragraaf 3.2.2 van
deze verordening is een strafbaar feit.

Hoofdstuk 7. Ontheffing
Titel 7.1. Algemene bepalingen inzake ontheffingen
Artikel 7.1.1.
1. Van de bepalingen van deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen
voor zover dit is aangegeven en met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk.
2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag tot
het geven van een ontheffing en van de beschikking tot wijziging of intrekking van een ontheffing.
3. Een ontheffing kan slechts worden aangevraagd door de gemeenteraad tenzij anders is bepaald.
Artikel 7.1.2.
Gedeputeerde Staten houden bij de beslissing op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 2 in ieder geval rekening met de geldende provinciale structuurvisies, als bedoeld in artikel 2.2
van de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 7.1.3.
Gedeputeerde Staten verlenen geen ontheffing indien door het stellen van beperkingen of voorschriften niet voldoende kan worden tegemoetgekomen aan het belang dat beschermd wordt door
de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd.
Artikel 7.1.4.
Een ontheffing van een bepaling van deze verordening kan in het belang dat beschermd wordt door
die bepaling, onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing worden de voorschriften
verbonden, die ter bescherming van dat belang nodig zijn.

34

Provinciaal blad nr. 2009 - 47

Artikel 7.1.5.
1. Op aanvraag van de gemeenteraad kunnen Gedeputeerde Staten beperkingen waaronder de
ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of
intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan de ontheffing
verbinden.
2. Gedeputeerde Staten kunnen – anders dan op aanvraag van de gemeenteraad – beperkingen
waaronder een ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen,
aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een
ontheffing verbinden in het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is
verleend.
Artikel 7.1.6.
Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
a. de wijze van het gebruik van de ontheffing ontoelaatbaar nadelige gevolgen blijkt te hebben
voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend;
b. Binnen een periode van twee jaar te rekenen van de datum van de ontheffing geen bestemmingsplan is vastgesteld met gebruikmaking van de ontheffing.
Artikel 7.1.7.
Met betrekking tot de totstandkoming van een besluit op grond van artikel 7.1.6 zijn de artikelen
7.1.2 tot en met 7.1.4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7.1.8.
Een aanvraag om een ontheffing bevat in ieder geval:
a. een beschrijving van de redenen waarom de ontheffing wordt gevraagd;
b. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de ontheffing voor het belang dat beschermd
wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd;
c. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de
plaats waarop de ontheffing betrekking heeft.
Artikel 7.1.9.
Gedeputeerde Staten stellen de raad van de naburige gemeenten alsmede het waterschap waarin de
gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd gevolgen kan hebben, in de gelegenheid advies uit
te brengen naar aanleiding van die aanvraag om ontheffing respectievelijk over het voornemen een
besluit te nemen op grond van artikel 7.1.1.

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Titel 8.1. Overgangsrecht
Artikel 8.1.1. Overgangsrecht beschikkingen
1. Vergunningen en ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de Verordening op de
Fysieke leefomgeving Overijssel en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van
deze verordening, worden aangemerkt als vergunningen en ontheffingen krachtens deze
verordening.
Artikel 8.1.2. Intrekking Verordening Fysieke Leefomgeving Overijssel
1. De Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel en de hierop gebaseerde uitvoeringsbesluiten worden ingetrokken met uitzondering van:
a. hoofdstuk 4, paragraaf 1 (grondwateronttrekking) met het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit;
b. hoofdstuk 6, de artikelen 6.1 en 6.2, lid 1 en lid 2 (toezichthouders en strafbepalingen);
c. hoofdstuk 5, paragraaf 2 (scheepvaartwegen).
2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Waterwet worden de onderdelen a tot en met c van
het eerste lid alsnog ingetrokken.
3. Ingetrokken worden:
• Verordening op de waterhuishouding 2002;
• Verordening waterkering Noord-Nederland.
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Titel 8.2. Overgangsrecht hoofdstuk 2
Artikel 8.2.1. Overgangsrecht hoofdstuk ruimtelijke ordening
1. Het bepaalde in hoofdstuk 2 is niet van toepassing op ontwerpbestemmingsplannen die ter visie
zijn gelegd maar nog niet zijn vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze verordening, voor
zover daarover door de provinciale diensten positief is geadviseerd.
2. De verplichting tot aanpassing van onherroepelijke bestemmingsplannen na 1 jaar zoals
bedoeld in artikel 4.1, lid 2 Wro, is niet van toepassing indien de wijziging geen ander doel heeft
dan aanpassing van de toelichting op het plan aan het bepaalde in hoofdstuk 2.
Artikel 8.2.2. Overgangsrecht EHS
1. Voor bestemmingsplannen die betrekking hebben op de Ecologische Hoofdstructuur zoals
begrensd op basis van artikel 2.7.2 en die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening al langer dan 5 jaar onherroepelijk zijn, geldt in afwijking van de termijn in artikel 4.1,
lid 2 Wro een termijn van 2 jaar voor aanpassing aan het gestelde in deze verordening.
2. Voor bestemmingsplannen die betrekking hebben op de Ecologische Hoofdstructuur zoals
begrensd op basis van artikel 2.7.2. en die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening korter dan 5 jaar onherroepelijk zijn, geldt in afwijking van de termijn in artikel 4.1,
lid 2 Wro een termijn van 10 jaar na het onherroepelijk worden van deze bestemmingsplannen.
3. Een besluit tot verlenging van de periode van tien jaar als bedoeld in artikel 3.1, lid 3 van de
Wet ruimtelijke ordening wordt niet genomen indien de in het bestemmingsplan aangewezen
bestemmingen en de met het oog daarop gegeven regels geen of onvoldoende waarborgen
bieden voor het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden van het betrokken gebieden die aangewezen zijn als EHS.

Titel 8.3. Inwerkingtreding
Artikel 8.3.1.
1. Deze verordening treedt, met uitzondering van hoofdstuk 4. Water, in werking op 1 september
2009.
2. Hoofdstuk 4. Water van deze verordening treedt gelijktijdig in werking met de inwerkingtreding
van de Waterwet.

Titel 8.4. Citeertitel
Artikel 8.4.1.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Omgevingsverordening Overijssel 2009.
Provinciale Staten voornoemd.
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