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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van
de wijzigingen in het kader van de actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

1. Samenvatting
Er is aanleiding om de Omgevingsvisie en -verordening op een aantal onderdelen aan te passen.
De voorgestelde aanpassingen zijn juridisch/technisch van aard, komen voort uit recente
jurisprudentie of komen tegemoet aan problemen in de uitvoeringspraktijk. Tegen het ontwerp van
de actualisatie zijn zienswijzen ingediend, die - voor zover ze niet buiten beschouwing moeten
worden gelaten - voor een deel gegrond en voor een deel ongegrond zijn.
2. Doel en wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor het opstellen van een provinciale Omgevingsverordening is artikel 4.1
van de Wet ruimtelijke ordening.
In de Omgevingsverordening zijn regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen, die
voortvloeien uit het beleid dat vastgelegd is in de Omgevingsvisie.
De voorliggende wijzigingen komen voort uit paragraaf 4.6 van de door u vastgestelde
Omgevingsvisie:
'Bij nieuw beleid of bij beleidsaanpassingen kiezen wij, indien dit ons beleid voor de fysieke
leefomgeving raakt, voor een regelmatige actualisatie van de Omgevingsvisie (en/of
Omgevingsverordening). Hierdoor is er altijd een up-to-date digitale Omgevingsvisie en
-verordening.'
3. Procesbeschrijving en planning
Nadat u in 2017 de Omgevingsvisie en -verordening hebt geactualiseerd hebben wij
geïnventariseerd welke relevante beleidswijzigingen zich sindsdien hebben voorgedaan. Daarbij
hebben wij ook gekeken of en welke niet-beleidsmatige verbeterpunten (denk daarbij aan
jaartallen, punten en komma's, teksten die niet optimaal lopen) er kunnen worden doorgevoerd in
de Omgevings-verordening en welke verbeterpunten er zijn op basis van de uitvoeringspraktijk
(onder anderen op verzoek van gemeenten).
Op basis van het bovenstaande hebben wij het ontwerp actualisering Omgevingsverordening
opgesteld. Dit ontwerp is op 18 september 2018 door ons vastgesteld en vervolgens voor inspraak
vrijgegeven.
Wij leggen u nu een ontwerp-besluit voor ter vaststelling. Ter informatie kunt u de (kaart)
wijzigingen in de Omgevingsverordening inzien via de volgende link:
http://groningen.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9920OmgVerordening2018VA01
Het document zal conform artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening elektronisch
beschikbaar worden gesteld.
Nadat u de wijzigingen heeft vastgesteld, zullen wij een geconsolideerde versie van de
Omgevingsverordening opstellen. Een geconsolideerde versie is een doorlopende tekst van de
Omgevingsverordening waarin alle vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Hierin zullen ook de
wijzigingen in de toelichting worden meegenomen, waarop in het vervolg van deze voordracht
wordt ingegaan.
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4. Begroting
Niet van toepassing.
5. Inspraak/participatie
De stukken hebben van 26 september tot 7 november 2018 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal
zeven zienswijzen ingediend. Deze hebben wij voorzien van een reactie in de Nota Zienswijzen en
Commentaar. Daar waar wij de inzichten van de insprekers delen, hebben wij de
Omgevingsverordening gewijzigd.
De Nota Zienswijzen en Commentaar maakt geen onderdeel uit van het besluit. De Nota is ter
kennisname bijgevoegd.
6. Nadere toelichting
Hieronder geven wij kort aan welke inhoudelijke wijzigingen in de Omgevingsverordening zijn
doorgevoerd en waar deze door zijn ingegeven.
Wijzigingen in de Omgevingsverordening:
Hoofdstuk 2:
• Artikel 2.2 Toepasselijkheid is zodanig aangepast dat provinciale instructieregels
voor zonneparken ook van toepassing zijn op zonneparken die mogelijk worden
gemaakt voor maximaal tien jaar door middel van een omgevingsvergunning.
Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 4 april 2018, waarin deze oordeelde dat burgemeester en
wethouders op grond van artikel 4, onder 11, van bijlage II van het Besluit
Omgevingsrecht een omgevingsvergunning kunnen verlenen voor het plaatsen van
een zonnepark voor de duur van 10 jaar, als het feitelijk mogelijk en aannemelijk is
dat het zonnepark zonder omkeerbare gevolgen kan worden verwijderd. Volgens de
Afdeling bestuursrechtspraak is niet van belang of aannemelijk is dat het zonnepark
na 10 jaar ook daadwerkelijk zal worden verwijderd. De aanpassing van artikel 2.2
is noodzakelijk om te voorkomen dat er zonneparken worden gerealiseerd die niet
voldoen aan artikel 2.42.1 en 2.42.2 van de Omgevingsverordening.
• Artikel 2.7 Begripsbepaling 'Aardbevingsgebied' is aangepast omdat de huidige
omschrijving van het gebied niet meer in overeenstemming is met de situatie na de
gemeentelijke herindeling. Het aardbevingsgebied wordt nu aangegeven op een
nieuwe kaart 11. Zie ook de toelichting op de kaartwijziging.
• Artikel 2.7 is gewijzigd. Toegevoegd is een definitie van het begrip 'karakteristieke
hoofdvorm', zoals deze ter vervanging van de term 'karakteristiek' wordt
geïntroduceerd in artikel 2.9.2, tweede lid.
• Artikel 2.9.1 Bescherming beeldbepalende en/of karakteristieke gebouwen wordt
aangevuld met een aantal uitzonderingen voor het op te nemen vergunningstelsel
voor sloop van karakteristieke gebouwen, zoals deze uitzonderingen ook benoemd
zijn in de rechtstreeks werkende regel in artikel 2.9.2. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld sloop ten behoeve van gewoon onderhoud en herstel, sloop van
inpandige delen van een gebouw etc.
• Artikel 2.9.1 is aangepast waarbij de term 'passende bestemming' in het derde lid is
gewijzigd in 'passende functie'. Doel hiervan is om niet de bestemming, maar de
functie centraal te stellen bij het onderzoek naar alternatieve
gebruiksmogelijkheden, die mogelijk kunnen leiden tot behoud van het
karakteristieke gebouw.
• Artikel 2.9.2 is aangepast in die zin dat het woord 'karakteristiek' in het tweede lid,
onder g, wordt vervangen door 'karakteristieke hoofdvorm'. De rechtstreeks
werkende regel wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de instructieregel
in artikel 2.9.1, die ertoe noopt in het bestemmingsplan regels op te nemen ter
bescherming van de hoofdvorm van karakteristieke en beeldbepalende gebouwen.
• Artikel 2.11 Begripsbepalingen is gewijzigd ten behoeve van een betere
omschrijvingen van de begrippen 'erfinrichtingsplan' en 'karakteristieke gebouwen'.
• Artikel 2.13.3 Bouw- en verbouwmogelijkheden vrijgekomen gebouwen in het
buitengebied is aangepast, in die zin dat in geval van oprichting van nieuwe
bijbehorende gebouwen met een grotere oppervlakte dan 20% van de gezamenlijke
oppervlakte van gebouwen, de maatwerkmethode niet onder begeleiding van een
'onafhankelijke of een bij de gemeente werkzame deskundige' wordt toegepast,
maar onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige.
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Artikel 2.13.4 Ruimte-voor-ruimte regeling is aangepast, in die zin dat de
maatwerkmethode ook kan worden toegepast onder begeleiding van een
onafhankelijk deskundige.
Artikel 2.13.6 Borging uitvoering erfinrichtingsplan. Abusievelijk is de uitvoering van
het erfinrichtingsplan, als bedoeld de artikelen 2.13.3, tweede lid, onder b en onder
d, niet geborgd in artikel 2.13.6.
In artikel 2.13.6 is in afwijking van artikel 2.26.6, artikel 2.34.2, artikel 2.35.2 en
artikel 2.42.2 niet voorzien in de mogelijkheid om het erfinrichtingsplan bij
gewijzigde omstandigheden aan te passen. Deze omissies worden hersteld.
Artikel 2.13.7 Nieuwbouw van woningen binnen bebouwingslinten in het
buitengebied is op verzoek van gemeenten aangepast. Hiermee wordt voorzien in
een behoefte om medewerking te kunnen verlenen aan incidentele woningbouw ten
behoeve van de ruimtelijke afronding van een bestaand bebouwingslint.
Artikel 2.25 Begripsbepalingen is gewijzigd voor wat betreft de omschrijving van het
begrip 'Erfinrichtingsplan'. Voorts is toegevoegd een omschrijving van het begrip
'Gemeentelijke gebiedsvisie mestopslag op de veldkavel'.
Artikel 2.26.3 Uitbreiding van agrarische bouwpercelen tot 2 hectare: lid 1, b. is
vereenvoudigd en duidelijker gemaakt. De inhoud van het artikel wijzigt niet.
Artikel 2.26.4 Uitbreiding van agrarische bouwpercelen tot 4 hectare: lid 2 is
vereenvoudigd en duidelijker gemaakt. De inhoud van het artikel wijzigt niet.
Artikel 2.26.6 Borging uitvoering erfinrichtingsplan is aangepast in die zin dat het
abusievelijk niet van toepassing verklaren van artikel 2.26.6 op de artikelen 2.26.3A
en 2.26.4 wordt hersteld.
Artikel 2.26.7 Opslag van veevoer en mest buiten het agrarisch bouwperceel is
gewijzigd in aanhef en inhoud. De voorzieningen voor mestopslag en veevoer waar
het om gaat, worden nu letterlijk genoemd.
Artikel 2.40 Begripsbepalingen is aangepast ten behoeve van een verbetering van
de omschrijving van het begrip mestvergistingsinstallatie. In de nieuwe omschrijving
komt tot uiting dat in een mestvergistingsinstallatie naast mest ook co-substraat kan
worden vergist.
Artikel 2.41.1 Nieuwe windturbines is aangepast opdat deze beter aansluit op de
andere regels die betrekking hebben op de oprichting van windturbines.
Artikel 2.41.2 Proefprojecten windturbines met een ashoogte van maximaal
15 meter is op twee punten aangepast:
o De mogelijkheid om een gemeente aan te wijzen als pilot gemeente is
vervangen door de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente
meerdere gebieden aan te wijzen voor realisering van een proefproject.
o Bij de mogelijkheid om maximaal drie (kleine) windturbines buiten het
agrarisch bouwperceel te bouwen, wordt toegevoegd de voorwaarde dat
aangetoond moet zijn dat het op grond van bijzondere feiten en
omstandigheden niet mogelijk is windturbines binnen het agrarisch
bouwperceel te plaatsen.
Artikel 2.41.4A Tijdelijkheid windenergie is aangepast. Om te voorkomen dat
eigenaren een windturbine 25 jaar moeten laten staan, zijn de woorden 'korter dan
25 jaar' in artikel 2.41.4A geschrapt.
Artikel 2.42.1 Zonneparken is op twee punten gewijzigd:
De term 'aangrenzend aan' is gewijzigd in 'aansluitend aan'. Hiermee wordt beoogd
duidelijker tot uitdrukking te brengen dat een zonnepark niet 'naadloos' behoeft aan
te sluiten op het bestaand stedelijk gebied of op het bouwvlak in het buitengebied;
een goede ruimtelijke inpassing kan tot enige afstand tussen beide nopen.
Voorts wordt bepaald dat een zonnepark niet alleen aansluitend op een
bouwperceel in het buitengebied, maar ook binnen een dergelijk bouwperceel
mogelijk kan worden gemaakt.
Artikel 2.42.2 Borging uitvoering inrichtingsplan is aangepast in die zin dat het
woord 'omgevingsvergunning' is gewijzigd in 'bestemmingsplan'.

Tot slot is een aantal kaartwijzigingen doorgevoerd:
Gebiedsnormen regionale wateroverlast:
Betreft een wijziging in het Lauwersmeergebied. Een gebied heeft daar de aanduiding
'geen norm' gekregen.
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-

Waterkeringszone (bebouwingszone, beschermingszone en profiel van vrije ruimte):
De zone is voor het dijktracé Eemshaven-Delfzijl nog op de oude, niet versterkte dijk
gebaseerd. De dijk wordt verbreed, met als gevolg dat de bijbehorende waterkeringszone
moet worden aangepast.

-

Bos- en natuurgebieden buiten Natuurnetwerk Nederland:
• Muntendam: al jarenlang bestemd als wonen. Nu wordt voorgesteld de aanduiding van
de kaart te halen.
• Boerakker: betreft een productiebos met agrarische bestemming. Voorgesteld wordt de
aanduiding van de kaart te halen.
• Boerakker: voorgesteld wordt de kaart aan te passen op een wijziging in de POV in 2017.
Betreft het laten vervallen van de aanduiding bos en natuurgebied buiten het NNN.

-

Gereserveerd tracé spoorverbinding:
Het tracé Roodeschool-Eemshaven is gereed en wordt er daarom van de kaart afgehaald.

-

Gereserveerd tracé wegverbinding:
Er is een aanpassing in de oostelijke ontsluiting Bedum doorgevoerd.

-

Leefgebieden akkervogels:
De kaart is in overeenstemming gebracht met het provinciaal natuurbeheerplan.

-

Leefgebieden weidevogels:
De kaart is in overeenstemming gebracht met het provinciaal natuurbeheerplan.

-

NNN-natuurgebieden:
Voorgesteld wordt van een perceel bij de A7 nabij Scharmer de aanduiding NNNnatuurgebied te laten vervallen. De aanduiding is niet meer nodig vanwege grondruil en
aankoop t.b.v. de aanwezige ecologische verbindingszone.

-

Veiligheidsnormen regionale waterkeringen: T100
Betreft een niet-beleidsmatige, wijziging bij het Lauwersmeer vanwege overlap met de
T300 kaart.
De naam van de objecten is gewijzigd in T100, T300 of T1000. De benoeming van de
objecten is hiermee in overeenstemming gebracht met de benoeming van de objecten in
hoofdstuk 3 van de Verordening.

-

Veiligheidszone 1 provinciale wegen, veiligheidszone 2 invloedgebied provinciale wegen,
veiligheidszone 3 transport, vervoer gevaarlijke stoffen:
Betreft actualiseren van de kaartlagen van de veiligheidszones van het basisnet vervoer
gevaarlijke stoffen op basis van infrastructurele veranderingen, overgedragen wegdelen.
Daarnaast gebruiken wij nu de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) als basis
voor het genereren van de veiligheidszones, hierdoor treden op grote schaal minimale
verschillen op.

-

Zoekgebied spoorverbinding:
De Oostboog bij Veendam: de reservering hiervoor is ruimer dan nodig is, en wordt hierbij
aangepast.

-

Aardbevingsgebied:
De gemeentelijke herindeling vereist een aanpassing van de omschrijving van het begrip
aardbevingsgebied in de Omgevingsverordening (artikel 2.7). Hiervoor is kaart 11
toegevoegd, dit is een weergave van de situatie tot de gemeentelijke herindelingen per
1-1-2019.
Wij benadrukken daarbij dat in de vormgeving van de (structurele) governance
binnen het aardbevingsgebied is afgesproken dat, onder andere naar aanleiding van
het Nationaal Programma Groningen, de schadeafhandeling en de
versterkingsopgave wordt gekeken naar hoe de begrenzing wordt vormgegeven.
Wanneer dit leidt tot aanpassing van het "aardbevingsgebied" zal dit ook verwerkt
worden in de Omgevingsverordening.
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Wij stellen voor om de toelichting in de Omgevingsverordening bij artikel 2.7 als volgt te
laten luiden:
Het begrip "aardbevingsgebied" betreft in de context van de Omgevingsverordening het
gebied waarop afdeling 2.1 (bescherming beeldbepalende en/of karakteristieke gebouwen)
van toepassing is. De definitie van dit begrip is door de gemeentelijke herindeling niet meer
actueel. Voor de toepassing van afdeling 2.1. dient daarom de definitie te worden
aangepast. Hiervoor is kaart 11 opgesteld, dit is een weergave van de situatie tot de
gemeentelijke herindelingen per 1-1-2019.
In de vormgeving van de (structurele) governance binnen het aardbevingsgebied is
afgesproken dat onder andere naar aanleiding van het Nationaal Programma Groningen,
de schadeafhandeling en de versterkingsopgave wordt gekeken naar hoe de begrenzing
wordt vormgegeven. Wanneer dit leidt tot aanpassing van het gebied zal dit ook verwerkt
worden in de Omgevingsverordening.
Hoofdstuk 6:
• Artikel 6.1 Vrijstelling van vergunningplicht is gewijzigd in die zin dat een aantal
omissies wordt rechtgezet.
7. Provinciaal Inpassingsplan waterberging en natuur Zuidelijk Westerkwartier (PIPWesterkwartier)
In uw vergadering van 19 december 2018 stelt u het PIP-Westerkwartier vast.
Het PIP-Westerkwartier bevat een nadere uitwerking van het NNN en de waterberging in het
Waterkwartier. Het inpassingsplan is de ruimtelijke vertaling van de inrichtingsplannen die door de
Gebiedscommissie ZWK zijn vastgesteld.
Het PIP-Westerkwartier leidt tot wijzigingen op de kaarten:
- 3. Veiligheid en Milieu: aanpassing begrenzing bergingsgebied.
- 8. Regionale waterkeringen: aanpassing regionale waterkeringen en aanpassing normen
vanwege begrenzing van het bergingsgebied.
De wijzigingen op de kaarten 3 en 8 zijn meegenomen in het besluit bij deze voordracht.
Lokaal zal de begrenzing van het NNN ook wijzigen. In verband met nog lopende kavelruilen is de
begrenzing daarvan nog niet precies vast te stellen en daarom nu niet meegenomen.
8. Wijzigingen in de toelichting bij de Omgevingsverordening
De toelichting bij de Omgevingsverordening zal worden aangepast aan de wijzigingen die hiervoor
staan beschreven.
Ter verduidelijking wordt aan de toelichting van artikel 2.20.2 Profiel vrije ruimte toegevoegd de
zinsnede dat de planologische ruimte in de bestemmingsplannen voor bestaande bebouwing en
bedrijven mag worden benut.
Daarnaast zal de toelichting bij de artikelen 2.49.2 t/m 2.49.4, 2.54, 2.57.4, 2.58.1, 2.59.3 en 2.61.1
op onderstaande wijze worden verduidelijkt.
Artikel 2.49.2 Karakteristieke Toelichting op artikel 2.49.2
sloten Middag-Humsterland
De regels in dit artikel zijn van toepassing op sloten van slootkant
tot slootkant. Het beloop van sloten wordt weergegeven op de
Basisregistratie Grootschalige Topografie*.
Artikel 2.49.3 Karakteristieke
sloten Middag-Humsterland
met wijzigingsbevoegdheid

Toelichting op artikel 2.49.3

Artikel 2.49.4 Karakteristieke
wegen Middag-Humsterland

Toelichting op artikel 2.49.4

Artikel 2.54 Kanalen en
wijken

Toelichting op artikel 2.54

De regels in dit artikel zijn van toepassing op sloten van slootkant
tot slootkant. Het beloop van sloten wordt weergegeven op de
Basisregistratie Grootschalige Topografie*.

De regels in dit artikel zijn van toepassing op wegen van wegkant
tot wegkant. Het beloop van wegen wordt weergegeven op de
Basisregistratie Grootschalige Topografie*.
De regels in dit artikel zijn van toepassing op kanalen en wijken
56-5

van waterkant tot waterkant. Het beloop van kanalen en wijken
wordt weergegeven op de Basisregistratie Grootschalige
Topografie*.
Artikel 2.57.4 Oude dijken

Toelichting op artikel 2.57.4

De regels in dit artikel hebben betrekking op dijkvlakken. De
provincie heeft een bestand met dijkvlakken (2011). Een dijkvlak
is het perceel waar de dijk in is gelegen van sloot tot
sloot/weg/hekwerk of andere topografische begrenzing. Dit
bestand is opgenomen in het nationaal georegister en wordt
weergegeven op de Landschapskaart van de provincie Groningen
onder 'Basisthema's Landschap'.
De provincie beschikt over een analoog rapport met informatie
over de profielen van oude dijken en een bestand met inmetingen
genaamd 'Oude Groninger dijken, houd ons op (de) hoogte'.
Hierin staan hoogtemetingen, profielen van alle dijken en foto's
van samenhangende elementen zoals coupures en
schotbalkenhokjes (1998).
Wijziging en/of aanvulling van het profiel van dijken of restanten
daarvan is toegestaan als dit in overeenstemming is met de
provinciale nota 'Afgegraven en weer aangevuld' (2003).
Artikel 2.58.1 Karakteristieke
waterlopen

Toelichting op artikel 2.58.1

De regels in dit artikel zijn van toepassing op waterlopen van
waterkant tot waterkant. Het beloop van waterlopen wordt
weergegeven op de Basisregistratie Grootschalige Topografie*.
Toelichting op artikel 2.59.3

De breedte van een groen lint wordt bepaald door de groene
erven aan weerszijden van wegen. Het beloop van wegen wordt
weergegeven op de Basisregistratie Grootschalige Topografie*.
De provincie heeft een bestand met slingertuinen en
monumentale boerenerven (2017). Dit bestand is opgenomen in
het nationaal georegister en wordt weergegeven op de
Landschapskaart van de provincie Groningen onder
'Basisthema's Landschap'.
Artikel 2.61.1 Slotenpatroon
Appingedam-Delfzijl

Toelichting op artikel 2.61.1

De regels in dit artikel zijn van toepassing op sloten van slootkant
tot slootkant. Het beloop van sloten wordt weergegeven op de
Basisregistratie Grootschalige Topografie*.

* De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met een schaal van 1:1000 is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van
Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals sloten, waterlopen, kanalen, wijken en wegen worden
geregistreerd. De BGT wordt gevuld en aangevuld door bronhouders.
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9. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 11 december 2018.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

H. Schrikkema

, locosecretaris.

Behandeld door : L.O. van den Berg
Telefoonnummer : 050-316 4848/06 15068160
e-mail
: l.vanden.berg@provinciegroningen.nl
Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1.

Titel
Nota zienswijzen en commentaar.

Soort bijlage
rapport
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Nr.

56/2018
Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 11 december 2018, nr. 2018-84.934, R&S;
Gelet op:
Artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;
Artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
Artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening;
Besluiten:
I.

De Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 als volgt te wijzigen:
A.
In artikel 2.2, eerste lid, onderdeel e, wordt onder vervanging van de punt achter het gestelde
bij de tweede bullet door een puntkomma, een derde bullet toegevoegd, die luidt als volgt:
onder 11, voor zover het betreft het gebruik van gronden voor een zonnepark.
B.
Artikel 2.7 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel a wordt vervangen door een nieuw onderdeel a, dat luidt als volgt: a.
aardbevingsgebied: het op kaart 11 aangegeven gebied.
2. Onder verlettering van de onderdelen g en h tot de onderdelen h en i, wordt een nieuw
onderdeel g ingevoegd, dat luidt als volgt:
g. karakteristieke hoofdvorm: ruimtelijke verschijningsvorm van een gebouw zoals die
wordt bepaald door bouwmassa naar hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen,
dakvorm, nokrichting, dakoverstekken, goothoogte, daklijsten en schoorstenen, erkers en
balkons.
C.
Artikel 2.9.1 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt vervangen en komt te luiden:
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het aardbevingsgebied en een
bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied gelegen buiten het
aardbevingsgebied, stelt regels ter bescherming van de hoofdvorm van de
karakteristieke en beeldbepalende gebouwen.
2. In het derde lid wordt "passende bestemming" vervangen door: passende functie.
3. Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
4. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover het sloop betreft:
a. ten behoeve van gewoon onderhoud en herstel;
b. van inpandige delen van een gebouw;
c. ten behoeve van het uitvoeren van destructief onderzoek;
d. die noodzakelijk is ter voorkoming van instortingsgevaar en daarbij sprake is
van een acute bedreiging van de veiligheid van personen of beschadiging van
omliggende bebouwing en andere maatregelen het instortingsgevaar niet
kunnen voorkomen; of
e. van gebouwen die op grond van de Erfgoedwet of gemeentelijke
erfgoedverordening zijn beschermd.
D.
In artikel 2.9.2., tweede lid, onderdeel g wordt "de karakteristiek" vervangen door: de
karakteristieke hoofdvorm.
E.
Artikel 2.11, wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel i wordt vervangen en komt te luiden:
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i. erfinrichtingsplan: een plan waarin met toepassing van de maatwerkmethode in overleg
met de betrokken belanghebbende de omvang, situering, ruimtelijke inrichting en de
landschappelijke inpassing van een project binnen een plangebied zijn vastgelegd;
2. Onderdeel l wordt vervangen en komt te luiden:
l. karakteristieke gebouwen: gebouwen die van cultuurhistorische waarde zijn op grond
van karakteristieke hoofdvorm, architectuur, landschappelijke en/of stedenbouwkundige
situering, bijdrage aan de herkenbaarheid van de omgeving, gaafheid of zeldzaamheid;.
F.
In artikel 2.13.3, tweede lid, onderdeel d, wordt "onafhankelijke- of een bij de gemeente
werkzame" vervangen door: bij de provincie werkzame.
G.
In artikel 2.13.4, onderdeel b, onder 6, wordt na "onder begeleiding van een" toegevoegd:
onafhankelijke of.
H.
Artikel 2.13.6 wordt vervangen en komt te luiden:
Artikel 2.13.6 Borging uitvoering erfinrichtingsplan
1. Een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.13.3, tweede lid, onder b en onder d, en
artikel 2.13.5, tweede lid, stelt regels die ervoor zorgen dat:
a. de bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, slechts overeenkomstig het
erfinrichtingsplan worden gebouwd en/of aangelegd; en
b. de aanleg en instandhouding van de in het erfinrichtingsplan opgenomen erfbeplanting
publiekrechtelijk wordt geborgd in de vorm van een voorwaardelijke verplichting in het
bestemmingsplan dan wel als voorwaarde bij een omgevingsvergunning.
2. Aan burgemeester en wethouders kan de bevoegdheid worden toegekend om het
erfinrichtingsplan op het punt van de erfbeplanting te wijzigen onder dezelfde aanplant- en
instandhoudingsverplichtingen, als dat vanwege onvoorziene omstandigheden nodig is en
als deze wijziging getuigt van een goede ruimtelijke ordening.
I.
Artikel 2.13.7 wordt vervangen en komt te luiden:
Artikel 2.13.7 Nieuwbouw van woningen binnen bebouwingslinten in het buitengebied
In afwijking van artikel 2.13.1, eerste lid, kan een bestemmingsplan voorzien in de bouw van
maximaal twee nieuwe woningen met bijbehorende bouwwerken voor zover het betreft:
1. een aan deze woning of woningen ruimte biedende open plek binnen een bestaand
bebouwingslint; of
2. de ruimtelijke afronding van een bestaand bebouwingslint.
als:
a. daarbij regels worden gesteld die ervoor zorgen dat de woonbebouwing past in het
landschap en het bebouwingsbeeld; en
b. over de aanvaardbaarheid advies wordt ingewonnen bij een onafhankelijke of een bij de
gemeente werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en
landschapsarchitectuur; en
c. de bouw van de nieuwe woning(en) past in een woonvisie als bedoeld in artikel 2.15.1.
J.
Artikel 2.25 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel i wordt vervangen en komt te luiden: erfinrichtingsplan: een plan waarin met
toepassing van de maatwerkmethode in overleg met de betrokken belanghebbende de
omvang, situering en ruimtelijke inrichting en de landschappelijke inpassing van een project
binnen een plangebied zijn vastgelegd;
2. In de onderdelen s en t wordt de punt aan het eind van de betreffende onderdelen
vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel u ingevoegd, dat luidt als
volgt:
u. gemeentelijke gebiedsvisie mestopslag op de veldkavel: een door de gemeenteraad al dan
niet in samenwerking met de raden van andere gemeenten vastgestelde structuurvisie als
bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening - of een daarmee
vergelijkbaar ruimtelijk beleidsdocument - waarin aan de hand van een gebiedsanalyse is
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bepaald welke gebieden in beginsel geschikt kunnen worden geacht voor mestopslag op een
veldkavel.
K.
Artikel 2.26.3, tweede en derde lid, worden vervangen door een nieuw tweede lid dat luidt als
volgt:
2. Een bestemmingsplan voorziet alleen in uitbreiding van een agrarisch bouwperceel tot een
oppervlakte tussen de 1 en 2 hectare, als:
a. de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een onafhankelijke of een
bij de gemeente werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en
landschapsarchitectuur.
b. een erfinrichtingsplan is opgesteld waarbij in ieder geval rekening is gehouden met
achtereenvolgens:
• de historisch gegroeide landschapsstructuur;
• de afstand tot andere ruimtelijke elementen;
• een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en
vormgeving van de bedrijfsgebouwen;
• het uitgangspunt dat voor de bedrijfsvoering niet meer in gebruik zijnde opstallen,
met uitzondering van monumentale of karakteristieke gebouwen op het
bouwperceel worden gesloopt;
• het woon- en leefklimaat van direct omwonenden;
• het aspect nachtelijke lichtuitstraling.
L.
In artikel 2.26.4, tweede lid, wordt "Aan de omvang, situering, en vormgeving van het
agrarisch bouwperceel, bedoeld in het eerste lid, moet een erfinrichtingsplan ten grondslag
liggen, waarbij in ieder geval rekening is gehouden met achtereenvolgens:" vervangen door:
Bij het erfinrichtingsplan behorend bij het bestemmingsplan bedoeld in het eerste lid, wordt
rekening gehouden met achtereenvolgens:.
M.
In artikel 2.26.6, eerste lid, wordt "en" vervangen door een komma en wordt na "artikel 2.26.3,"
ingevoegd: artikel 2.26.3A en artikel 2.26.4.
N.
Artikel 2.26.7 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de titel wordt "Voorzieningen voor de agrarische bedrijfsvoering" vervangen door:
Opslag van veevoer en mest.
2. In het eerste lid wordt "oprichting van" vervangen door: mogelijkheid om.
3. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "voorzieningen voor mestopslag en voor opslag van
veevoer buiten het agrarisch bouwperceel" vervangen door: sleufsilo's, kuilvoerplaten,
mestsilo's, foliemestbassins en mestzakken aansluitend op het agrarisch bouwperceel of zolang niet is voldaan aan artikel 2.6, tweede lid - aansluitend aan de bestaande
agrarische bedrijfsbebouwing respectievelijk op te richten en aan te leggen.
4. In het eerste lid, onderdeel a, eerste bullet, wordt "voorzieningen voor mestopslag en voor
opslag van veevoer" vervangen door: opslag van veevoer en mest.
5. Het eerste lid, onderdeel a, tweede bullet, wordt vervangen en komt te luiden: een afstand
van 25 meter van de grens van het agrarisch bouwperceel of de bestaande
bedrijfsbebouwing niet wordt overschreden; en.
6. In het eerste lid, onderdeel b, wordt "voorzieningen voor mestopslag buiten het
bouwperceel op een afstand verder dan 25 meter van de grens van het bouwperceel, op
voorwaarde dat in de planregeling in de vorm van voorwaarden is geborgd dat een
omgevingsvergunning alleen kan worden verleend als: "vervangen door: foliemestbassins
en mestzakken op de veldkavel aan te leggen in door Gedeputeerde Staten, op basis van
een gemeentelijke gebiedsvisie op mestopslag op de veldkavel, aangegeven gebieden
als:.
7. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt de eerste bullet.
8. In het eerste lid, onderdeel b, laatste bullet, wordt "opslagvoorzieningen voor mest"
vervangen door: mestopslag.
9. In het eerste lid, onderdeel b, laatste bullet, wordt na "een voorwaardelijke verplichting" het
volgende toegevoegd: in het bestemmingsplan.
10.Het tweede lid vervalt.
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11.Het derde lid vervalt.
O.
Artikel 2.40, onderdeel g, wordt vervangen en komt te luiden: g. mestvergistingsinstallatie:
installatie voor het omzetten van mest en eventueel co-substraat in biogas en digestaat, inclusief
installaties voor opslag en bewerking van het biogas, en voor- tussen- en naopslag van mest;
P.
Artikel 2.41.1 wordt vervangen en komt te luiden:
Artikel 2.41.1 Nieuwe windturbines
1. Een bestemmingsplan voorziet niet in de plaatsing van nieuwe windturbines anders dan
mogelijk is op grond van de artikelen 2.41.3, 2.41.4, 2.41.6, 2.41.8 en 2.41.9.
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de plaatsing van
windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter als dat bestemmingsplan
betrekking heeft op:
a. het bestaand stedelijk gebied; of
b. het buitengebied voor zover het betreft:
● een op de verbeelding aangewezen agrarisch bouwperceel;
● een zone van 25 meter rond de bestaande agrarische bebouwing zolang niet is
voldaan aan artikel 2.6, tweede lid; of
● een al dan niet op de verbeelding aangewezen niet-agrarisch bouwperceel.
Q.
Artikel 2.41.2 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt vervangen en komt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de gemeente één of meerdere
gebied(en) aanwijzen waar - in afwijking van artikel 2.41.1 - bij omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 2.12. eerste lid, onderdeel a, onder 3, j° artikel 2.23, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een periode van maximaal
30 jaar kan worden afgeweken van het bestemmingsplan of beheersverordening voor
de oprichting van:
a. maximaal 3 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen
een zone van 25 meter rond een agrarisch bouwperceel, als:
- is aangetoond dat het op grond van bijzondere feiten en omstandigheden
niet mogelijk is om de windturbines binnen het agrarisch bouwperceel te
plaatsen; en
- de maatwerkmethode wordt toegepast onder begeleiding van een bij de
provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en
landschapsarchitectuur;
b. maximaal één park- of lijnopstelling van windturbines met een ashoogte van
maximaal 15 meter ten behoeve van een lokaal initiatief gericht op
duurzaamheid en zelfvoorziening als de maatwerkmethode wordt toegepast
onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het
gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.
2. Het tweede lid wordt vervangen en komt te luiden:
2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid wordt niet verleend voor
zover de betreffende gronden zijn gelegen binnen de op kaart 6 aangegeven 'NNNbeheergebieden', NNN-natuurgebieden', NNN-beheer aanpassingsgebied', NNNnatuur aanpassingsgebied', het 'zoekgebied robuuste verbindingszone' of de 'bos- en
natuurgebieden buiten het natuurnetwerk Nederland'.
3. In het derde lid wordt "tweede lid" vervangen door: eerste lid.
R.
In artikel 2.41.4A vervalt "korter dan 25 jaar en".
S.
Artikel 2.42.1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt "aangrenzend" vervangen door: aansluitend.
2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt "aangrenzend" vervangen door: aansluitend.
3. In het tweede lid, onderdeel d, wordt "aangrenzend aan een bouwvlak in het buitengebied"
vervangen door: binnen een bouwvlak in het buitengebied en/ of daaraan aansluitend.
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T.
In artikel 2.42.2, eerste lid, wordt "omgevingsvergunning" vervangen door: bestemmingsplan.
U.
Artikel 6.1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onderdeel g, wordt "het uitvoeren van een bestemmingsplan of
omgevingsvergunning" vervangen door: voor het uitvoeren van een bestemmingsplan,
daaronder mede begrepen een inpassingsplan, of omgevingsvergunning voor een
activiteit.
2. In het eerste lid, onderdeel h, wordt "het aanleggen van een waterput" vervangen door:
voor het aanleggen van een waterput.
Wijzigingen aan de bijlagen.
V.
Kaart 3 Veiligheid en Milieu wordt gewijzigd als volgt:
1. Ter plaatse van de aanduiding "Bebouwingszone (waterkeringszone) - ERAF" vervalt de
aanduiding "Bebouwingszone (waterkeringszone)".
2. Ter plaatse van de aanduiding "Bebouwingszone (waterkeringszone) - ERBIJ" wordt
toegevoegd de aanduiding "Bebouwingszone (waterkeringszone)".
3. Ter plaatse van de aanduiding "Beschermingszone (waterkeringszone) - ERAF" vervalt de
aanduiding "Beschermingszone (waterkeringszone)".
4. Ter plaatse van de aanduiding "Beschermingszone (waterkeringszone) - ERBIJ" wordt
toegevoegd de aanduiding "Beschermingszone (waterkeringszone)".
5. Ter plaatse van de aanduiding "Profiel van vrije ruimte (waterkeringszone) - ERAF" vervalt
de aanduiding "Bebouwingszone (waterkeringszone)".
6. Ter plaatse van de aanduiding "Profiel van vrije ruimte (waterkeringszone) - ERBIJ" wordt
toegevoegd de aanduiding "Profiel van vrije ruimte (waterkeringszone)".
7. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidszone 1 provinciale wegen - ERAF" vervalt de
aanduiding "Veiligheidszone 1 provinciale wegen".
8. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidszone 1 provinciale wegen - ERBIJ" wordt
toegevoegd de aanduiding "Veiligheidszone 1 provinciale wegen".
9. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen ERAF" vervalt de aanduiding "Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen".
10. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen ERBIJ" wordt toegevoegd de aanduiding "Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale
wegen".
11. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidszone 3 transport - ERAF" vervalt de aanduiding
"Veiligheidszone 3 transport".
12. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidszone 3 transport - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Veiligheidszone 3 transport".
13. Ter plaatse van de aanduiding "vervoer gevaarlijke stoffen - ERAF" vervalt de aanduiding
"vervoer gevaarlijke stoffen".
14. Ter plaatse van de aanduiding "Vervoer gevaarlijke stoffen - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Vervoer gevaarlijke stoffen".
15. Ter plaatse van de aanduiding "Waterkeringszone - ERAF" vervalt de aanduiding
"Waterkeringszone".
16. Ter plaatse van de aanduiding "Waterkeringszone - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Waterkeringszone".
17. Ter plaatse van de aanduiding "Bergingsgebieden - ERAF" vervalt de aanduiding
"Bergingsgebieden".
18. Ter plaatse van de aanduiding "Bergingsgebieden - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Bergingsgebieden".
W.
Kaart 4 Infrastructuur wordt gewijzigd als volgt:
1. Ter plaatse van de aanduiding "Gereserveerd tracé spoorverbinding- ERAF" vervalt de
aanduiding "Gereserveerd tracé spoorverbinding.
2. Ter plaatse van de aanduiding "Gereserveerd tracé wegverbinding - ERAF" vervalt de
aanduiding "Gereserveerd tracé wegverbinding".
3. Ter plaatse van de aanduiding "Gereserveerd tracé wegverbinding - ERBIJ" wordt
toegevoegd de aanduiding "Gereserveerd tracé wegverbinding".
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4. Ter plaatse van de aanduiding "Zoekgebied spoorverbinding - ERAF" vervalt de
aanduiding "Zoekgebied spoorverbinding".
X.
Kaart 6 Natuur wordt gewijzigd als volgt:
1. Ter plaatse van de aanduiding "Bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk
Nederland - ERAF" vervalt de aanduiding "Bos- en natuurgebieden buiten het
Natuurnetwerk Nederland".
2. Ter plaatse van de aanduiding "Bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk
Nederland - ERBIJ" wordt toegevoegd de aanduiding "Bos- en natuurgebieden buiten het
Natuurnetwerk Nederland".
3. Ter plaatse van de aanduiding "Leefgebieden akkervogels - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Leefgebieden akkervogels".
4. Ter plaatse van de aanduiding "Leefgebieden akkervogels - ERAF" vervalt de aanduiding
"Leefgebieden akkervogels".
5. Ter plaatse van de aanduiding "Leefgebieden weidevogels - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Leefgebieden weidevogels".
6. Ter plaatse van de aanduiding "Leefgebieden weidevogels - ERAF" vervalt de aanduiding
"Leefgebieden weidevogels".
7. Ter plaatse van de aanduiding "NNN-natuurgebieden - ERAF" vervalt de aanduiding "NNNnatuurgebieden".
Y.
Kaart 8 Regionale waterkeringen wordt gewijzigd als volgt:
1. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidsnormen regionale waterkeringen T100 - hoogte
kering, stabiliteit kering minimaal T100 - ERAF" vervalt de aanduiding "Veiligheidsnormen
regionale waterkeringen T100 - hoogte kering, stabiliteit kering minimaal T100".
2. Ter plaatse van de aanduiding "Veiligheidsnormen regionale waterkeringen T300 - hoogte
kering, stabiliteit kering minimaal T100 - ERBIJ" wordt toegevoegd de aanduiding
"Veiligheidsnormen regionale waterkeringen T300 - hoogte kering, stabiliteit kering
minimaal T100".
3. Ter plaatse van de aanduiding "Regionale waterkeringen - ERAF" vervalt de aanduiding
"Regionale waterkeringen".
4. Ter plaatse van de aanduiding "Regionale waterkeringen - ERBIJ" wordt toegevoegd de
aanduiding "Regionale waterkeringen".
5. De naam van het object "Veiligheidsnormen regionale waterkeringen: T100 - hoogte
kering, stabiliteit kering minimaal T100" wordt vervangen door: Veiligheidsnormen
regionale waterkeringen: T100.
6. De naam van het object "Veiligheidsnormen regionale waterkeringen: T1000 - hoogte
kering, stabiliteit kering minimaal T100" wordt vervangen door: Veiligheidsnormen
regionale waterkeringen: T1000.
7. De naam van het object "Veiligheidsnormen regionale waterkeringen: T300 - hoogte
kering, stabiliteit kering minimaal T100" wordt vervangen door: Veiligheidsnormen
regionale waterkeringen: T300.
Z. Kaart 9 Normen bergings- en afvoercapaciteit regionale wateren wordt vervangen door een
nieuwe kaart 9 Normen bergings- en afvoercapaciteit regionale wateren.
AA. Toegevoegd wordt een nieuwe kaart 11 Aardbevingsgebied.

II . De actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen (2018) met planidentificatie
NL.IMRO.9920.OmgVerordening2018-VA01 vast te stellen.
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III. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen bij het besluit
Nr.
1.

Titel
Kaarten Actualisatie Omgevingsverordening provincie
Groningen

Soort bijlage
kaarten
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