
Wat is er veranderd? 
Inhoudelijke wijzigingen en gevolgen wettelijke wijzigingen 

1. Bruidsschat - milieuregels (aangeduid met NIEUW in concept ontwerp 
Omgevingsverordening)  
De Omgevingswet heeft niet alleen impact op de vorm en inhoud van de 
Omgevingsverordening, maar in sommige gevallen ook op de uitvoerbaarheid van het 
provinciale milieubeleid. Met de verschuiving van bevoegdheden en het vervallen van 
algemene regels komt de uitvoerbaarheid van het provinciale beleid en daarmee het huidige 
basisbeschermingsniveau onder druk te staan. Om de risico's die hieruit voortkomen zoveel 
mogelijk te beperken, stellen wij daarom voor om instructieregels in de Omgevingsverordening 
op te nemen om gemeenten richting te geven bij de invulling van de vergrote lokale 
afwegingsruimte. Vanaf april is een informele consultatie gestart over het milieubeleid. Daarop 
zijn reacties ontvangen, hierop is vanuit afdeling O&M gereageerd begin augustus. Het 
vervolg wordt gegeven in de consultatiebijeenkomst op 14 september a.s. en inhoudelijke 
deelsessies later in september 

2. Voor het wijzigen van vaarwegprofielen en voor het oprichten van (bouw)werken die 
provinciale wegen beïnvloeden bestond een autonome vergunningplicht. Hiervoor moest een 
separate vergunning worden aangevraagd bij de provincie. Deze vergunningplicht hebben we 
vervangen voor twee instructieregels; gemeenten dienen in het omgevingsplan hierin te 
voorzien. Zo blijft de inhoud van het beleid gelijk maar wordt de uitvoering op een ander 
niveau neergelegd.  

3. Woningbouw - In de huidige Omgevingsverordening is opgenomen dat een bestemmingsplan 
alleen kan voorzien in de bouw van nieuwe woningen als deze overeenstemmen met een 
regionale woonvisie die door de gemeenteraden is vastgesteld. Het is de bedoeling van de 
interim Omgevingsverordening om deze bestaande verordeningstekst zo neutraal mogelijk om 
te zetten. Door de gemeentelijke herindeling vallen gemeenten gedeeltelijk in of juist buiten 
een regio.  

• Door de vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier valt het deel dat buiten de RGA 
ligt niet langer binnen een regio. De nieuwe gemeente wil graag bilateraal met provincie 
afspraken maken over de woningbouw in het deel van de gemeente dat buiten de RGA 
valt.  

• Afgesproken is in de MEDAL-regio dat de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta en de 
gemeente het Hogeland, voor het deel dat buiten de RGA valt, bilateraal met de provincie 
afspraken gaan maken over het woonprogramma voor de periode na 2021 als de huidige 
regionale woonvisie niet langer geldig is.   

Voor de overige gemeenten blijft onverkort het bestaande beleid gelden dat 
woningbouwplannen moeten passen binnen de door de regio's Groningen Assen en Oost 
Groningen opgestelde regionale woonvisies.  

4. Externe Veiligheid - Het huidige kader externe veiligheid is verdeeld over vele verschillende 
AMvB's en regelingen (Bev, Revi, Bevb, Bevt, Vuurwerkbesluit, Activiteitenbesluit enz.) Straks 
onder de Omgevingswet wordt dit in één wetstelsel opgenomen.  Het is echter niet geheel 
duidelijk of alle beschermende regels wel hun plek behouden. We nemen nu de regels wel op 
om het huidige beschermingsniveau te behouden. De kans bestaat dat niet alle regels nodig 
zijn in de provinciale verordening. Dan kunnen we deze regels alsnog (of bij herziening) laten 
vervallen.   

5. Geometrische begrenzingen - we wijzen nu (meer specifiek) gebieden aan. Ook de 
datakwaliteit is aanzienlijk verbeterd. Dit is nog niet 100% gereed en juist, o.a. karakteristieke 
sloten worden op dit moment volledig geactualiseerd. Enerzijds is er nog informatie van 
gemeenten benodigd en anderzijds is er vanuit de provincie nog een (collegiale) controle 
benodigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage voorbeelden nieuwe Omgevingsverordening.  
 
Artikel 2.26.2 Nieuwe agrarische bouwpercelen 
1. Een bestemmingsplan kan alleen voorzien in een nieuw agrarisch bouwperceel als:  
a. er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf dat verplaatst wordt:  

• uit het Natuurnetwerk Nederland in de provincie; of 
• omdat de bestaande bedrijfsvoering aantoonbaar niet kan voldoen aan 

actuele wettelijke milieuhygiënische normen of omdat de bedrijfsvoering op 
de oorspronkelijke vestigingslocatie aantoonbaar ernstige overlast 
veroorzaakt, die niet op een andere manier kan worden tegengegaan; of 

• omdat een actuele stedelijke ontwikkeling, of aanleg van infrastructuur binnen 
de provincie Groningen, dan wel het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
aan continuering van de bedrijfsvoering in de weg staat; of 

• op basis van een door Gedeputeerde Staten vastgestelde specifieke 
taakstelling tot inplaatsing van agrarische bedrijven; en 

b. in de plantoelichting is gemotiveerd dat redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van een 
bestaand agrarisch bouwperceel gelegen in de nabijheid van de bij het bedrijf in gebruik zijnde 
gronden; en 
c. de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame 
deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur. 
2. Aan de omvang, situering, en vormgeving van het nieuwe agrarische bouwperceel bedoeld in het 
eerste lid moet een erfinrichtingsplan ten grondslag liggen, waarbij in ieder geval rekening is 
gehouden met achtereenvolgens:  

a. de historisch gegroeide landschapsstructuur; 
b. de afstand tot andere ruimtelijke elementen; 
c. een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving 

van de bedrijfsgebouwen; 
d. het uitgangspunt dat voor de bedrijfsvoering ontsierende opstallen, met uitzondering 

van monumentale of karakteristieke gebouwen, op de verlaten bouwpercelen worden 
gesloopt 

e. het woon- en leefklimaat van direct omwonenden; en 
f. de nachtelijke lichtuitstraling. 

3. Het nieuwe agrarisch bouwperceel bedoeld in het eerste lid kan niet groter zijn dan 2 hectare. 
4. In afwijking van het derde lid e kan een agrarisch bouwperceel een omvang hebben van maximaal 
4 hectare, als Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.1, aanhef en onder b, van het Besluit 
omgevingsrecht voor de nieuwvestiging een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
 
Artikel 3.28 (toepassingsbereik) 
Deze afdeling is van toepassing op 
omgevingsplannen in het buitengebied en  het 
stedelijk gebied. 
 
Artikel 3.29 (oogmerken) 
De regels van deze afdeling zijn gesteld met 
het oog op: 
a. een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties;  
b. het beschermen van landschappelijke en 
stedenbouwkundige waarden; en 
c. het beschermen van het milieu. 
 
Artikel 3.29a (aanwijzing 
omgevingsplanactiviteiten) 
Als omgevingsplanactiviteit wordt aangewezen 
het ontwikkelen van agrarische 
bedrijfsbebouwing en voorzieningen voor 
mestopslag en opslag van veevoer.  
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Artikel 3.31 (nieuwe agrarische 
bouwpercelen) 
Een omgevingsplan kan een nieuw agrarisch 
bouwperceel voor een omgevingsplanactiviteit 
als bedoeld in artikel 3.29a mogelijk maken 
voor zover het gaat om een volwaardig 
agrarisch bedrijf dat verplaatst wordt: 
a. 
b. 
c. 
d.  
Artikel 3.32 (erfinrichtingsplan nieuw 
agrarisch bouwperceel) 
Aan de omvang, situering, en vormgeving van 
het nieuwe agrarische bouwperceel, bedoeld in 
artikel 3.31, ligt een erfinrichtingsplan ten 
grondslag dat is opgesteld met toepassing van 
de maatwerkmethode onder begeleiding van 
een bij de provincie werkzame deskundige op 

het gebied van stedenbouw en 
landschapsarchitectuur.  
 
Artikel 3.33 (maximale omvang nieuw 
agrarisch bouwperceel 2 ha) 
Het nieuwe agrarische bouwperceel bedoeld in 
artikel 3.31 kan niet groter zijn dan 2 hectare.  
Artikel 3.34 (maximale omvang nieuw 
agrarisch bouwperceel 4 ha)  
 
In afwijking van artikel 3.33 kan een agrarisch 
bouwperceel bedoeld in artikel 3.31 een 
omvang hebben van maximaal 4 hectare, als 
gedeputeerde staten een 
omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit hebben verleend met 
toepassing van artikel 4.6, eerste lid, onder a, 
van het Omgevingsbesluit. 
 

 
 
Titel 5.2 Gesloten stortplaatsen  
Artikel 5.2 Verboden handelingen 
Het is verboden in, op, onder of over een gesloten stortplaats, aangeduid in bijlage 
5:  

– werken te maken of te behouden; 
– stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te 

leggen, of deze te laten staan of liggen; 
– andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten als die handelingen 

de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer, kunnen belemmeren, of de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen. 

Het eerste lid is niet van toepassing op:  
– het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer; 
– handelingen die gericht zijn op het oprichten, veranderen of in werking hebben van 

een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan. 
 
Artikel 5.3 Voorschriften bij ontheffing 
Aan een ontheffing van de in artikel 5.2 vervatte verboden kunnen in ieder  
geval voorschriften worden verbonden die tot doel hebben: 
de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen; 
aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen; 
te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd. 
 
 
 
4.7 Activiteiten met betrekking tot gesloten 
stortplaatsen 
Artikel 4.41 (activiteiten) 
1. Deze paragraaf gaat over de volgende 
milieubelastende activiteiten: activiteiten in, op, 
onder of over een gesloten stortplaats als 
bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van 
de Wet milieubeheer.;  
2. Deze paragraaf gaat niet over het treffen 
van nazorgmaatregelen als bedoeld in artikel 
8.49, eerste lid, van de Wet milieubeheer. 
 
Artikel 4.42 (oogmerken) 
De regels in deze afdeling zijn gesteld met het 
oog op het waarborgen van de veiligheid en  

 
 
 
het beschermen van de gezondheid en het 
milieu. 
Artikel 4.43 (aanwijzing en geometrische 
begrenzing) 
Artikel 4.44 (specifieke zorgplicht)  
Artikel 4.45 (omgevingsvergunning) 
Het is op een gesloten stortplaats verboden 
zonder omgevingsvergunning een 
milieubelastende activiteit te verrichten. 
 
Artikel 4.46 (beoordelingsregel) 
Artikel 4.47 (aanvraagvereisten) 
Artikel 4.48 (vergunningvoorschrift
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