Verplichtingen Omgevingswet relevant voor de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV)

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Omgevingswet
Ow 1.1
begripsbepalingen

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

De begrippen van Amvb's zijn ook van toepassing
verklaard in artikel 1.1 van de ZHOV. Alle
begrippen uit de Omgevingswet en de Amvb's die
van toepassing zijn staan in de toelichting.
Aanvullende begrippen zijn opgenomen in bijlage
I van de ZHOV.

Ow 1.2

toepassingsgebied en
doelen fysieke
leefomgeving

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Ow 1.3

maatschappelijke doelen algemeen
van de Omgevingswet

indirect
randvoorwaardelijk

De begripsbepalingen van de Omgevingswet zijn
van toepassing op de omgevingsverordening die
op de Omgevingswet berust. Voor de
begripsbepalingen in de Amvb's kan worden
bepaald dat die van toepassing zijn. Eventueel is
er de mogelijkheid om van begrippen af te wijken
(maar dit is niet gewenst).
Het begrip fysieke leefomgeving is in dit artikel
gedefinieerd. De provincie heeft de mogelijkheid
om het begrip fysieke leefomgeving uit te breiden
of aan te vullen waarbij er wordt voortgebouwd
op het "in ieder geval" lijstje uit de
Omgevingswet.
De maatschappelijke doelen van de
Omgevingswet staan in dit artikel geformuleerd.
De provincie kan in aanvulling hierop, in de
omgevingsverordening, nog eigen doelen
formuleren.

relevante andere
artikelen

In artikel 1.2 van de ZHOV wordt verwezen naar
artikel 1.2 van de Omgevingswet. Tevens wordt in
de ZHOV geen aanvulling gedaan op wat het Rijk
"in ieder geval" definieert als fysieke
leefomgeving.
In de ZHOV worden ook maatschappelijke doelen Ow 2.1 lid 3.
opgenomen waarbij verwezen wordt naar artikel
1.3 van de Omgevingswet.

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Ow 2.1 lid 1 uitoefening taken en
bevoegheden

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

De ZHOV sluit aan bij de Omgevingswet door in de
doelen van de ZHOV te verwijzen naar de
maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.

Ow 2.1 lid 2 uitoefening taken en
bevoegheden

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

De provincie oefent de bevoegdheid tot het
vaststelling van de omgevingsverordening uit met
het oog op de doelen van de Omgevingswet (of
specifieke regels/doelen).
De provincie houdt bij het uitoefenen van haar
taken rekening met de samenhang van de fysieke
leefomgeving en de betrokken belangen.

Ow 2.1 lid 3 uitwerking of begrenzing algemeen
taken en bevoegdheden

indirect
randvoorwaardelijk

De uitwerking van een op de Omgevingswet
gebaseerde omgevingsverordening kan in ieder
geval betrekking hebben op de genoemde taken
en bevoegdheden aspecten (ook wel:
doeleinden/onderdelen/belangen).

Ow 2.3 lid 2 taak en bevoegdheid
uitoefening door de
provincie

inhoudelijk

motiverings
randvoorwaarde

In de toelichting bij de ZHOV is voor de
verschillende onderwerpen aangeven of het een
wettelijke taak of bevoegdheid of
internationaalrechtelijke verplichting is (b) of een
provinciaal belang betreft (a).

Ow 2.6

vaststellen
omgevingsverordening
(door provincie)

instrumenteel
verplicht
(omgevingsverordening)

Ow 2.7

verplichten tot
instrumenteel
indirect, grondslag
opnemen/uitsluiten van (omgevingsverordening) nadere uitwerking
regels in decentrale
regelgeving

De bevoegdheiduitoefening tot het vaststellen
van regels kan door een bestuursorgaan van de
provincie alleen als dat nodig is met het oog op:
een provinciaal belang (a) of een wettelijke
verplichting (b). Dit moet bij de afweging
betrokken worden om regels te stellen.
Provinciale staten dienen één
omgevingsverordening vast te stellen waarin
regels over de fysieke leefomgeving worden
opgenomen.
Er kunnen bij Amvb gevallen worden aangewezen
waarin regels over de fysieke leefomgeving alleen
of juist niet in een omgevingsverordening mogen
worden opgenomen.

Ow 2.8

delegatiebepaling

instrumenteel
(delegatiebesluit)

facultatief

Er is een apart delegatiebesluit opgesteld.

Ow 2.9

omgevingswaarden

instrumenteel (sub:
omgevingswaarden)

verplicht, indien van
toepassing

Ow 2.10

aard, termijn en locaties instrumenteel (sub:
van omgevingswaarden omgevingswaarden)
en onderbouwing

verplicht, indien van
toepassing

Indien provinciale staten het vaststellen van
delen van de omgevingsverordening willen
delegeren naar gedeputeerde staten, moet er een
apart delegatiebesluit worden opgesteld.
Bij vaststelling van omgevingswaarden meetbare
of berekenbare eenheden of andere objectieve
termen.
Er worden eisen gesteld aan de concretisering van
omgevingswaarden.

relevante andere
artikelen

In de ZHOV worden regels gesteld in het kader
Zie hiervoor Ow 1.2.
van de fysieke leefomgeving. Door het
totstandkomingsproces zijn de belangen
betrokken.
Bij de maatschappelijke doelen in artikel 1.3 van
de ZHOV is opgenomen op welke taken en
bevoegdheden van de provincie die zijn gericht.
Hiervoor is een selectie van de aspecten
(doeleinden/onderdelen/belangen) uit de
Omgevingswet opgenomen. Enkele aspecten zijn
niet direct relevant voor de provinciale taken en
bevoegdheden en zijn achterwege gelaten. Er zijn
geen aanvullende aspecten opgenomen.

Met het vaststellen van deze ZHOV voldoet de
provincie hieraan.

Dit is uitgewerkt in het Ob in hoofdstuk 2
Ob 2.3.
(omgevingsverordening). Zie Ob lijst.In de ZHOV
zijn geen van dat soort regels opgenomen, zie Ob
2.3.

In de ZHOV in hoofdstuk 5 zijn omgevingswaarden
opgenomen die hieraan voldoen.
In de ZHOV in hoofdstuk 5 zijn omgevingswaarden
opgenomen die hieraan voldoen.

artikel

naam

relevantie

type eis

Ow 2.12

omgevingswaarden
provincie

instrumenteel (sub:
omgevingswaarden)

facultatief

Ow 2.12a

omgevingswaarden
geluidsproductie
industrieterreinen

inhoudelijk

facultatief

Ow 2.13,
eerste lid

omgevingswaarden
watersystemen

inhoudelijk

verplicht

Ow 2.13,
tweede lid

nadere regels
waterkerend vermogen

inhoudelijk

verplicht

Ow 2.13a

omgevingswaarden voor inhoudelijk
geluidsproductie wegen
en lokale spoorwegen

verplicht

toelichting

provinciale invulling

relevante andere
artikelen
Bij omgevingsverordening kunnen
Er worden geen onverplichte omgevingswaarden Ow 2.9 en 2.10 van
omgevingswaarden worden vastgesteld.
opgenomen in de ZHOV. Wel de verplichte uit Ow toepassing. Met
2.13.
inachtneming van Ow
2.3.
In de omgevingsverordening kunnen
Er zijn geen industrieterreinen aangewezen
Ow 2.9 en 2.10 van
industrieterreinen worden aangewezen waarvoor omdat het niet noodzakelijk is om regie te houden toepassing.
provinciale staten als omgevingswaarden
via geluidsproductieplafonds (omgevingswaarde)
geluidproductieplafonds kunnen vaststellen.
voor industrieterreinen.
Er moeten omgevingswaarden voor andere dan De omgevingswaarden zijn opgenomen.
Ow 2.9 en 2.10 van
primaire waterkeringen (dus regionale
toepassing.
waterkeringen) en de gemiddelde kans op
overstroming worden opgenomen.
Er moeten nadere regels worden gesteld over de Voor de vaststelling van het waterkerend
vaststelling van het waterkerend vermogen van vermogen zijn nadere regels gesteld.
regionale waterkeringen.
Omgevingswaarden geluidproductieplafonds
Het vastleggen van geluidsproductieplafonds zal Ow 2.9 en 2.10 van
moeten bij besluit (niet in de
een apart besluit worden naast de
toepassing. Bkl 7.10a.
omgevingsverordening) worden vastgesteld aan omgevingsverordening. Lokale spoorwegen zijn
weerszijden van wegen in beheer bij de provincie niet in beheer bij de provincie in Zuid-Holland,
en lokale spoorwegen.
maar liggen in een gebied die op grond van artikel
20 van de Wet personenvervoer 2000
(vervoerregio i.c. Metropoolregio Rotterdam Den
Haag) is aangewezen. Daar is de vervoerregio
bevoegd. De aanwijzing van de wegen in beheer
bij de provincie waarvoor de
geluidsproductieplafonds moeten worden
vastgesteld is wel gedaan in de ZHOV (op grond
van artikel 7.10a Bkl).

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

taak

facultatief

taak/inhoudelijk

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Het provinciebestuur krijgt een aantal taken
toegedeeld die moeten worden uitgevoerd.
De taak van gebiedsgerichte coördinatie van
taken (gemeenten en waterschappen) berust bij
het provinciebestuur.

Voor de uitvoering van een aantal van de taken
worden regels gesteld in de ZHOV.
Veel regels die door de provincie worden gesteld Met inachtneming van
en die al dan niet een direct wettelijke
Ow 2.3.
grondslag/opdracht hebben, zijn veelal ook
gesteld vanuit de gebiedsgerichte coördinatie van
taken en bevoegdheden van gemeenten en
waterschappen. In de toelichting is hier ingegaan
op vereisten vanwege de subsidiariteit (Ow 2.3)

Ow 2.18 lid het voorkomen en
taak/inhoudelijk
1b
beperken van geluid in
stiltegebieden
Ow 2.18 lid het beschermen van de taak/inhoudelijk
1c
kwaliteit van het
grondwater in
grondwaterbescherming
sgebieden

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening
facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Ow 2.18 lid het beheer van
taak/inhoudelijk
1d 1°
watersystemen,
(rijkswater of regionale
wateren) voor zover dat
aan de provincie is
toegedeeld
Ow 2.18 lid het houden van toezicht taak/inhoudelijk
1d 2°
op het beheer van
watersystemen

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Ow 2.18 lid proviciale taken
1
Ow 2.18 lid gebiedsgerichte
1a
coördinatie taken en
bevoegdheden van
gemeenten en
waterschappen

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak het voorkomen of beperken van geluid in In de ZHOV worden hiervoor regels gesteld in
stiltegebieden berust bij het provinciebestuur.
afdeling 3.2: Activiteiten in stiltegebieden
De taak het beschermen van de kwaliteit van het
grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden,
in verband met de winning daarvan voor de
bereiding van voor menselijke consumptie
bestemd water berust bij het provinciebestuur.

In de ZHOV worden hiervoor regels gesteld in
afdeling 3.3: Activiteiten in
grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast zijn
er regels gesteld met betrekking tot de algemene
grondwaterkwaliteit die ook bijdragen aan het
uitvoeren van deze taak.
De taak op het gebied van het beheer van
Provinciale vaarwegen zijn in beheer toegedeeld
watersystemen voor zover dat aan de provincie is aan gedeputeerde staten en daarvoor worden
toegedeeld al dan niet bij omgevingsverordening, regels gesteld. Het Rijk heeft in Zuid-Holland geen
berust bij het provinciebestuur.
Rijkswater toegedeeld in beheer aan de provincie.
Hierdoor heeft het provinciebestuur voor dit
beheer geen taak.
De taak het houden van toezicht op het beheer
Op grond van de Waterschapswet wordt bij
van watersystemen voor zover dit is
provinciale verordening (o.a.) de taken, inrichting,
toegededeeld aan de waterschappen, met
het gebied en de samenstelling van het bestuur
uitzondering van het beheer van primaire
van het waterschap geregeld. Het beheer van
keringen, berust bij het provinciebestuur
watersystemen is een belangrijke taak van het
waterschap. In lijn met de Waterschapswet ligt
het toezicht op de uitvoering van de taken door
het waterschap bij de provincie, voor zover het de
regionale wateren betreft. Naast de
Waterschapswet zijn inhoudelijke regels over het
beheer van watersystemen opgenomen in de
Omgevingswet. Voor regionale wateren zijn
inhoudelijke regels in de ZHOV opgenomen. Voor
het houden van toezicht zijn de regels in de ZHOV
dus ook relevant.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

Ow 2.18 lid het beheer van
1d 3°
zwemwaterkwaliteit

taak/inhoudelijk

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak het beheer van de zwemwaterkwaliteit
(in ieder geval door het nemen van
beheersmaatregelen) op het gebied van het
beheer van watersystemen en het
zwemwaterbeheer, berust bij het
provinciebestuur.

Ow 2.18 lid het behoeden van de
1e 1°
staat en werking van
burgerluchthavens van
regionale betekenis

taak/inhoudelijk

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Ow 2.18 lid het behoeden van de
1e 2°
staat en werking van
lokale spoorweg
infrastructuur

taak/inhoudelijk

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

provinciale invulling

relevante andere
artikelen
Bkl 3.2.

Deze taak houdt verband met de opdracht aan
gedeputeerde staten tot aanwijzing van
zwemlocaties in regionale oppervlaktewateren,
opgenomen in artikel 3.2 Bkl. Met de komst van
de Omgevingswet vervalt de Wet hygiene en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
die regels bevat voor de bescherming van de
veiligheid en hygiene op zwemlocaties. In de
ZHOV in afdeling 3.10 is de leemte die daarbij
ontstaat opgevuld.
De taak het behoeden van de staat en werking
Burgerluchthavens van regionale betekenis in
van burgerluchthavens van regionale betekenis
Zuid-Holland hebben een luchthavenregeling of in
voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond één geval een luchthavenbesluit. Daarmee
die infrastructuur, berust bij het
kunnen die luchthavens functioneren. Bij
provinciebestuur.
luchthavens met een luchthavenregeling blijft het
beperkingengebied binnen het luchtvaartterein
en is verdere bescherming niet nodig. Het
beperkingengebied bij de luchthaven met een
luchthavenindelingsbesluit (de luchthaven van
het loodswezen) ligt grotendeels boven water en
het eigen terrein op de 2e Maasvlakte waar geen
andere ontwikkelingen plaatsvinden. Via het Bal
(hoofdstuk 10) is bescherming voor het plaatsen
en aanleggen van objecten in het
beperkingengebied geregeld. Er zijn geen
burgerluchthavens van regionale betekenis in
Zuid-Holland waarvoor het noodzakelijk is om
extra (maatwerk)regels in de ZHOV op te nemen.
De inbouw van de luchtvaartregels in de
Omgevingswet is door het Rijk ook nog niet
helemaal afgerond.
De taak het behoeden van de staat en werking
Zuid-Holland heeft geen lokale spoorweg, buiten Ow 2.18 lid 3.
van lokale spoorweginfrastructuur voor nadelige een vervoerregio (i.c. Metropoolregio Rotterdam
gevolgen van activiteiten op of rond die
Den Haag).
infrastructuur, berust bij het provinciebestuur als
deze gelegen zijn buiten gebieden die op grond
van artikel 20, derde lid van de Wet
personenvervoer 200 zijn aangewezen
(vervoerregio i.c. Metropoolregio Rotterdam Den
Haag).

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

taak/inhoudelijk

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak het behoeden van de staat en werking
In de ZHOV worden hiervoor regels gesteld onder
van wegen in beheer bij de provincie voor
andere in afdeling 3.8: activiteiten rond
nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die provinciale wegen.
infrastructuur, berust bij het provinciebestuur

Ow 2.18 lid de beheersing van geluid taak/inhoudelijk
1f
afkomstig van wegen

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak de beheersing van geluid afkomstig van
wegen, berust bij het provinciebestuur.

Ow 2.18 lid de beheersing van geluid taak/inhoudelijk
1f
afkomstig van lokale
spoorwegen
Ow 2.18 lid de beheersing van geluid taak/inhoudelijk
1f
afkomstig van
industrieterreinen

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening
facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Ow 2.18 lid behoud en herstel van taak/inhoudelijk
1g 1°
dier- en plantensoorten
(en hun biotopen en
habitats) die van nature
in Nederland in het wild
voorkomen
Ow 2.18 lid behoud en herstel van in taak/inhoudelijk
1g 1°
Nederland voorkomende
typen natuurlijke
habitats
Ow 2.18 lid zorg dragen voor het
taak/inhoudelijk
1g 2°
nemen van maatregelen
voor Natura 2000gebieden, in
overeenstemming met
de VHR

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Ow 2.18 lid het behoeden van de
1e 3°
staat en werking van
wegen in beheer bij de
provincie

provinciale invulling

Dit wordt via de vaststelling van
geluidsproductieplafonds als omgevingswaarden
geregeld buiten de ZHOV (verplicht). De
aanwijzing van de provinciale wegen waarvoor dit
moet worden gedaan is wel opgenomen in de
ZHOV bij de geometrische begrezing van
provinciale wegen in hoofdstuk 2.
De taak de beheersing van geluid afkomstig van Zuid-Holland heeft geen lokale spoorweg, buiten
lokale spoorwegen, berust bij het
een vervoerregio (i.c. Metropoolregio Rotterdam
provinciebestuur.
Den Haag).
De taak de beheersing van geluid afkomstig van Er zijn geen industrieterreinen aangewezen
industrieterreinen (als toepassing is gegeven aan omdat er ook geen geluidsproductieplafonds als
artikel 2.12a van de Omgevingswet), berust bij het omgevingswaarde worden vastgesteld voor
provinciebestuur
industrieterreinen. Er zijn hiervoor dus ook geen
regels in de ZHOV opgenomen.
De taak het behoud of herstel van dier- en
In de ZHOV worden hiervoor regels gesteld o.a. in
plantensoorten die van nature in Nederland in
afdeling 3.9: activiteiten die de natuur betreffen.
het wild voorkomen (en van hun biotopen en
En in hoofdstuk 8 over faunabeheer.
habitats), berust bij het provinciebestuur

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak het behoud of herstel van in Nederland
voorkomende typen natuurlijke habitats, berust
bij het provinciebestuur.

In de ZHOV worden hiervoor regels gesteld o.a. in
afdeling 3.9: activiteiten die de natuur betreffen.

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak het zorg dragen voor het nemen van
maatregelen voor Natura 2000-gebieden, in
overeenstemming met de VHR, berust bij het
provinciebestuur

Er zijn in de ZHOV voor deze taak geen regels
opgenomen. Maatregelen worden meestal in
programma's opgenomen. Er zijn geen regels voor
Natura 2000-gebieden opgenomen.

relevante andere
artikelen

Gekoppeld aan Ow 2.13a
en Bkl 7.10a.

Gekoppeld aan Ow 2.13a

Gekoppeld aan Ow
2.12a.

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

Ow 2.18 lid zorg dragen voor het
taak/inhoudelijk
1g 2°
nemen van maatregelen
voor bijzondere
nationale
natuurgebieden, die
nodig zijn voor het
bereiken van
instandhoudingsdoelstell
ingen
Ow 2.18 lid de preventie en
taak/inhoudelijk
1g 3°
beheersing van de
introductie en
verspreiding van
invasieve uitheemse
soorten
Ow 2.18 lid toedelen beheer
taak
2a
regionale wateren aan
andere openbare
lichamen

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak het zorg dragen voor het nemen van
Zuid-Holland heeft geen bijzondere nationale
maatregelen voor bijzondere nationale
natuurgebieden. Maatregelen worden meestal in
natuurgebieden, die nodig zijn voor het bereiken programma's opgenomen.
van instandhoudingsdoelstelllingen voor de
onderscheiden gevallen, berust bij het
provinciebestuur.

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

De taak de preventie en beheersing van de
introductie en verspreiding van invasieve
uitheemse soorten, berust bij het
provinciebesutur.

In de ZHOV worden hiervoor regels gesteld o.a. in
afdeling 3.9: activiteiten die de natuur betreffen.
En in hoofdstuk 8 over faunabeheer.

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Het beheer van provinciaal vaarwegen wordt
toegedeeld aan GS en het beheer van enkele
regionale vaarwegen aan gemeenten in hoofdstuk
6 van de ZHOV

Ow 2.18 lid toedelen beheer
2b
vaarwegen aan
waterschappen

facultatief voor het
instrument
omgevingsverordening

Naast het toedelen van het beheer van regionale
wateren aan waterschappen via de provinciale
verordeningen (regelementen), kan bij
omgevingsverordening het beheer van regionale
wateren worden toegedeeld aan andere
openbare lichamen.
Naast het toedelen van het beheer van regionale
wateren aan waterschappen via de provinciale
verordeningen (regelementen), kan bij
omgevingsverordening het beheer van vaarwegen
worden toegedeeld aan waterschappen.

taak

provinciale invulling

Het beheer van de regionale vaarwegen wordt
toegedeeld aan waterschappen in hoofstuk 6 van
de ZHOV.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

Ow 2.22 lid grondslag
1
instructiesregels over
uitoefening van taken of
bevoegdheden door
bestuursorganen
(gemeenten,
waterschappen, GS)
Ow 2.22 lid attributie aan
2
gedeputeerde staten,
zodat zij regels kunnen
stellen over specifieke
onderwerpen

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief, in gevallen
nader verplicht door Rijk
(grondslag 2.25, icm
2.27)

Instructieregels zijn opgenomen in hoofdstuk 7
van de ZHOV.

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

Dit artikel is een brede grondslag om in de
omgevingsverordening regels te stellen over de
uitoefening van taken of bevoegdheden door
bestuursorganen om te voldoen aan
omgevingswaarden en/of voor het bereiken van
andere doelstellingen voor de fysieke
leefomgeving.
Attributie dat GS regels kunnen stellen in de
omgevingsverordening over:
-de geometrische begrenzing van locaties
-concretisering van de uitoefening van een taak
-uitvoeringstechnische, administratieve en meetof rekenvoorschriften

Ow 2.23 lid regels kunnen worden
instrumenteel (sub
1a (sub 1)
gesteld over de inhoud instructieregels)
of motivering van:
- een programma van GS
of andere programma's

Ow 2.23 lid regels kunnen worden
instrumenteel (sub
1a (sub 2)
gesteld over de inhoud instructieregels)
of motivering van:
- een omgevingsplan of
waterschapsverordening

In de ZHOV kunnen bepaalde regels worden
aangepast door gedeputeerde staten. Deze
mogelijkheid heeft samenloop of raakvlakken met
het delegatiebesluit. Dit besluit geeft
gedeputeerde staten ook de mogelijkheid om
bijlagen aan te passen. Geometrische
begrenzingen en aanvraagvereisten kunnen in
ieder geval ook op grond van dit lid door
gedeputeerde staten worden gewijzigd.
facultatief
Instructiesregels kunnen worden gesteld over
Er zijn regels gesteld over de
programma's.
waterbeheerprogramma's van de waterschappen
in Afdeling 7.2 van de ZHOV. Er zijn geen regels
opgenomen over programma's van gedeputeerde
(waaronder het verplichte regionale
waterprogramma, de beheerplannen voor natura
2000-gebieden of actieplannen geluid) of
programma's met een programmatische aanpak.
Procedure regels kunnen niet (meer) worden
gesteld.
facultatief, in gevallen
Instructieregels kunnen worden gesteld over een Er zijn in de ZHOV regels gesteld in afdeling 7.3 en
nader verplicht door Rijk omgevingsplan of waterschapsverordening. Zie de 7.4.
(grondslag 2.25, icm
uitwerking in de aparte tabellen.
2.27)

relevante andere
artikelen
Beperkt in Ow 2.23 en
door het Rijk verplicht
op grond van Ow 2.25 en
2.27 in het Bkl in H7. Met
inachtneming van Ow
2.3.

In samenhang met Ow
3.15 lid 3.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

artikel

naam

relevantie

type eis

Ow 2.23 lid regels kunnen worden
1a (sub 3)
gesteld over de inhoud
of motivering van:
- een
maatwerkvoorschrift

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

Ow 2.23 lid regels kunnen worden
1a (sub 4)
gesteld over de inhoud
of motivering van:
- een projectbesluit van
gedeputeerde staten of
het dagelijks bestuur van
het waterschap
Ow 2.23 lid regels kunnen worden
1a (sub 5)
gesteld over de inhoud
of motivering van:
- een besluit tot het
buiten toepassing laten
van regels als bedoeld in
artikel 5.53 lid 3
Ow 2.23 lid regels kunnen worden
1a (sub 6 ) gesteld over de inhoud
of motivering van:
- een leggers of
peilbesluit (niet door
een bestuursorgaan van
het Rijk vastgesteld)
Ow 2.23 lid regels kunnen worden
1b
gesteld over een
uitoefening van een taak
(uit de wet van een
gemeente, waterschap,
provincie)
Ow 2.23 lid regels kunnen dienen ter
2
uitvoering van een
programma (met
programmatische
aanpak) van
gedeputeerde staten

instrumenteel (sub
instructieregels)

toelichting

provinciale invulling

relevante andere
artikelen
Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

Instructieregels kunnen worden gesteld over een Er zijn in de ZHOV regels gesteld in hoofdstuk 3,
maatwerkvoorschrift.
waarin het gaat over activiteiten in de fysieke
leefomgeving (paragraaf 3.1.1: aanvraag om een
omgevingsvergunning of een
maatwerkvoorschrift), in combinatie met de
beoordelingsregels voor een aanvraag (in afdeling
7.5).
facultatief, in gevallen
Instructieregels kunnen worden gesteld over een Er zijn in de ZHOV regels gesteld in afdeling 7.6.
Beperkt in Ow 2.23 lid 3
nader verplicht door Rijk projectbesluit van gedeputeerde staten of het
(en daarmee Ow
(grondslag 2.25, icm
dagelijks bestuur van het waterschap.
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.27)
2.16)).

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld over een Hier zijn in de ZHOV geen regels over gesteld.
besluit tot het buiten toepassing laten van regels
als bedoeld in artikel 5.53, lid 3 (andere besluiten
dan omgevingsplan, in combinatie met
projectbesluit van gedeputeerde staten).

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld over een Er zijn in de ZHOV regels gesteld in afdeling 7.1
legger die of een peilbesluit dat niet door een
(paragraaf 7.1.3)
bestuursorgaan van het Rijk wordt vastgesteld.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

(Procedure)regels kunnen worden gesteld over de In afdeling 7.1 van de ZHOV zijn instructieregels
uitoefening van een taak als bedoeld in artikel
gesteld over taken van gemeenten,
2.16, 2.17 en 2.18 van de Omgevingswet;
waterschappen en gedeputeerde staten.
gemeentelijke taken, waterschapstaken en
provinciale taken voor een fysieke leefomgeving.

Ow 2.16, 2.17 en 2.18.

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

De instructieregels kunnen dienen ter uitvoering Er zijn in de ZHOV geen instructieregels gesteld
van een programma van gedeputeerde staten,
over programma's van gedeputeerde staten met
als bedoeld in de programmatische aanpak als
programmatische aanpak).
bedoeld in paragraaf 3.2.4 van de Omgevingswet.

Zie ook Ow 2.23 lid 1a
(sub 1). In samenhang
met Ow 3.15 lid 3.

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

relevante andere
artikelen
Zie bij Ow 2.23 lid 1a (nadere uitwerking van dit Zie ook Ow 2.23 lid 1a
lid 3). Instructieregels voor het omgevingsplan zijn (sub 2) omgevingsplan.
opgenomen in afdeling 7.3

Ow 2.23 lid regels in omgevingsplan
3
over gemeetelijke taken
(Ow 2.16),
omgevingswaarden,
omgevingsvergunning
OPA, andere (niet Rijks)
omgevingswaarden,
functie toedeling,
maatwerkregels,
monitoring
Ow 2.23 lid regels in
3
waterschapsverordening
over waterschapstaken
(Ow 2.17),
omgevingsvergunning
water, maatwerkregels,
monitoring

verplicht

De instructieregels over de inhoud of motivering
van een omgevingsplan kunnen alleen worden
gesteld over de uitoefening van taken (als
bedoeld in paragraaf 2.4.1), in een omgevingsplan
opgenomen omgevingswaarden, op te nemen of
opgenomen regels in een omgevingsplan, als
bedoeld in artikel 4.6 (maatwerkregels) en over
monitoring en gegevensverzameling.

verplicht

De instructieregels over de inhoud of motivering
van een waterschapsverordening kunnen alleen
worden gesteld over de uitoefening van taken (als
bedoeld in paragraaf 2.4.1), op te nemen of
opgenomen regels in een
waterschapsverordening, als bedoeld in artikel
4.6 (maatwerkregels) en gegevensverzameling

Ow 2.23 lid bij de (instructie) regels instrumenteel (sub
4
kan een termijn worden instructieregels)
gesteld

facultatief

Ow 2.23 lid mogelijkheden tot
instrumenteel (sub
5
afwijking van (instructie) instructieregels)
regels aangegeven

verplicht (als er
instructieregels zijn)

Er kan een termijn worden gesteld bij de regels, Aan instructieregels moet worden voldaan voor
waarbinnen uitvoering moet zijn gegeven aan die de uitoefening van taken of bij het gebruik maken
regels.
van bevoegdheden. Voor instructieregels over het
omgevingsplan is in afdeling 7.3 via artikel 7.3.1.3
een aanpassingstermijn om uiterlijk 3 jaar na
inwerkingtreding van (nieuwe) instructieregels
daaraan te voldoen.
Als de toepassing van de regels niet toereikend is De afwijkmogelijkheden worden per
voor, of in de weg staat aan, het bereiken van de instructieregel in hoofdstuk 7 van de ZHOV
doelen van de wet, wordt bij regels bepaald in
aangegeven.
welke gevallen en onder welke voorwaarden van
deze regels kan worden afgeweken.

Zie bij Ow 2.23 lid 1a (nadere uitwerking van dit
lid 3). Instructieregels voor de
waterschapsverordening zijn opgenomen in
afdeling 7.4.

Zie ook Ow 2.23 lid 1a
(sub 2)
waterschapsverordening
.

artikel
Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingsp
lan i.c.m.
2.23 lid 3
Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingspl
an i.c.m.
2.23 lid 3a

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

relevante andere
artikelen

Instructieregels kunnen worden gesteld over een Zie inhoudelijke uitwerking per deel aspect
omgevingsplan
hieronder

regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een omgevingsplan,
gemeentelijke taken (Ow
Art. 2.16)
regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een omgevingsplan,
omgevingsvergunning
OPA
regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een omgevingsplan,
omgevingswaarden

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor het
omgevingsplan over de uitoefening van
gemeentelijke taken.

Er zijn geen instructieregels in de ZHOV voor het
omgevingsplan over de uitoefening van
gemeentelijke taken.

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor het
omgevingsplan over omgevingsvergunningen
voor een omgevingsplanactiviteit.

Er zijn geen instructieregels in de ZHOV voor het Beperkt in Ow 2.23 lid 3
omgevingsplan over omgevingsvergunningen van (en daarmee Ow
gemeenten.
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor het
omgevingsplan over omgevingswaarden.

Er zijn geen instructieregels in de ZHOV voor het
omgevingsplan over omgevingswaarden van
gemeenten

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een omgevingsplan,
functie toedeling

facultatief, in gevallen
Instructieregels kunnen worden gesteld voor het
nader verplicht door Rijk omgevingsplan over regels met het oog op een
(grondslag 2.25, icm
evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
2.27)

In afdeling 7.3 zijn de instructieregels voor het
omgevingsplan over regels met het oog op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties
opgenomen.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingspl
an i.c.m.
2.23 lid 3c 2°

regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een omgevingsplan,
maatwerkregels

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor het
omgevingsplan over maatwerkregels.

In de ZHOV zijn geen mogelijkheden voor
maatwerkregels opgenomen. Er zijn dan ook geen
instructieregels in de ZHOV voor het
omgevingsplan over maatwerkregels van
gemeenten.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingspl
an i.c.m.
2.23 lid 3c 3°

regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een omgevingsplan,
monitoring

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor het
omgevingsplan over monitoring van
omgevingswaarden of gegevensverzameling
anders dan monitoring.

In de ZHOV zijn geen omgevingswaarden
opgenomen waarvoor gemeenten aan de lat
staan. Er zijn dan ook geen instructieregels in de
ZHOV voor het omgevingsplan over monitoring of
andere gegevensverzameling door gemeenten.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingspl
an i.c.m.
2.23 lid 3a
Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingspl
an i.c.m.
2.23 lid 3a
en b
Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
omgevingspl
an i.c.m.
2.23 lid 3c 1°

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.16)).

artikel
Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
waterschap
sverordenin
g i.c.m. 2.23
lid 3
Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
waterschaps
verordening
i.c.m. 2.23
lid 3a

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

relevante andere
artikelen

Instructieregels kunnen worden gesteld over een Zie inhoudelijke uitwerking per deel aspect
waterschapsverordening
hieronder

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor de In afdeling 7.4 zijn de instructieregels voor de
Beperkt in Ow 2.23 lid 3
waterschapsverordening over de uitoefening van waterschapsverordening over de uitoefening van (en daarmee Ow
waterschapstaken.
waterschapstaken opgenomen.
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.17)).

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor de In afdeling 7.4 zijn de instructieregels voor de
waterschapsverordening over
waterschapsverordening over
omgevingsvergunningen voor een wateractiviteit. omgevingsvergunningen van waterschappen.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.17)).

Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
waterschaps
verordening
i.c.m. 2.23
lid 3c 2°

regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een
waterschapsverordening
, waterschapstaken (Ow
Art. 2.17)
regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een
waterschapsverordening
, omgevingsvergunning
water
regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een
waterschapsverordening
, maatwerkregels

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor de
waterschapsverordening over maatwerkregels.

In de ZHOV zijn geen mogelijkheden voor
maatwerkregels opgenomen. Er zijn dan ook geen
instructieregels in de ZHOV voor de
waterschapsverordening over maatwerkregels
van waterschappen.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.17)).

Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
waterschaps
verordening
i.c.m. 2.23
lid 3c 3°

regels kunnen worden
gesteld over de inhoud
of motivering van:
-een
waterschapsverordening
, monitoring

facultatief

Instructieregels kunnen worden gesteld voor de
waterschapsverordening over monitoring van
omgevingswaarden of gegevensverzameling
anders dan monitoring.

In de ZHOV zijn omgevingswaarden opgenomen
waarvoor waterschappen aan de lat staan. Er zijn
echter geen instructieregels in de ZHOV voor de
waterschapsverordening over monitoring of
andere gegevensverzameling door
waterschappen. Wel zijn er in H13 regels over
monitoring van omgevingswaarden opgenomen
waarmee waterschappen belast worden. Zie Ow
20.1 en 20.2.

Beperkt in Ow 2.23 lid 3
(en daarmee Ow
paragraaf 2.4.1 (Art.
2.17)).

Ow 2.23 lid
1a (sub 2):
waterschaps
verordening
i.c.m. 2.23
lid 3a

artikel

naam

Ow 2.27

Ow 2.32

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

onderwerpen waarover inhoudelijk
het Rijk instructieregels
stelt

indirect, grondslag
nadere uitwerking

Dit is uitgewerkt in het Bkl in hoofdstuk 7
(instructieregels omgevingsverordening). Zie Bkl
lijst.

ontheffingsmogelijkheid instrumenteel (sub
instructieregels
instructieregels)

facultatief

Opsomming van regels waarover op grond van
artikel 2.24 Omgevingswet door het Rijk in ieder
geval regels worden gesteld, over de
omgevingsverordening.
Er kan worden bepaald dat gedeputeerde staten
ontheffing kunnen verlenen van de regel op grond
van artikel 2.22; een algemene instructieregel.

De beheerder van waterstaatwerken stelt een
legger vast (lid 1); in lid 4 wordt bepaald dat in de
omgevingsverordening vrijstelling kan worden
verleend van deze verplichting voor
waterstaatwerken die zich niet lenen voor het
omschrijven van bepaalde elementen of die
geringe afmetingen hebben.
Het waterschapsbestuur stelt een of meer
peilbesluiten vast voor de in de
omgevingsverordening aangewezen
oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen
of onderdelen daarvan die deel uitmaken van die
watersystemen.
In de omgevingsverordening kunnen nadere
regels worden gesteld over de rangorde bij
waterschaarste. Deze rangorde kan van
overeenkomstige toepassing worden verklaard op
het beschikbare grondwater.
In de omgevingsverordening worden gebieden
aangewezen die behoren tot het Natuurnetwerk
Nederland.
In de omgevingsverordening kunnen gebieden
worden aangewezen als bijzondere provinciale
natuurgebieden.
In de omgevingsverordening kunnen gebieden
worden aangewezen als bijzondere provinciale
landschappen.

Dit is geregeld in hoofdstuk 7 van de ZHOV, meer
specifiek artikel 7.1.3.2 (legger) lid 3, waarin
uitzonderingen worden genoemd.

Ow 2.34 lid instructie voor de
inhoudelijk
2a
provincie
(omgevingsverordening)

Dit wordt gedaan in afdeling 7.3, meer specifiek in
paragraaf 7.3.25: Ontheffing en afwijking. Ook in
afdeling 7.6 is er voor het projectbesluit van
waterschappen een onheffingsmogelijkheid.
proces randvoorwaarde Het Rijk kan een instructie geven aan het
Er zijn geen instructies van het Rijk die vewerkt
provinciebestuur (lid 1); deze instructie kan alleen moeten worden in de ZHOV op dit moment.
worden gegeven aan provinciale staten over het
stellen van regels in de omgevingsverordening, en
alleen als dat nodig is met het oog op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Ow 2.39 lid vrijstelling leggerplicht
4

instrumenteel (sub
instructieregels)

facultatief

Ow 2.41 lid peilbesluiten
1
watersystemen
(oppervlaktewater- en
grondwaterlichamen)

inhoudelijk

verplicht

Ow 2.42 lid nadere regels rangorde
2
waterschaarste

inhoudelijk

facultatief

Ow 2.44 lid aanwijzen
4
Natuurnetwerk
Nederland
Ow 2.44 lid aanwijzen bijzondere
5
provinciale
natuurgebieden
Ow 2.44 lid aanwijzen bijzondere
5
provinciale
landschappen

inhoudelijk

verplicht

inhoudelijk

facultatief

inhoudelijk

facultatief

Het aanwijzen van oppervlaktewaterlichamen
waarvoor peilbesluiten moeten worden
vastgesteld is geregeld in hoofdstuk 7 van de
ZHOV, meer specifiek in artikel 7.1.3.1
(peilbesluit).
Het stellen van nadere regels over de rangorde bij
waterschaartste is geregeld in hoofdstuk 7 van de
ZHOV, meer specifiek in artikel 7.1.3.3 (rangorde
van waterschaarste regionale wateren).
Natuurnetwerk Nederland is aangewezen in
hoofdstuk 2 van de verordening, meer specifiek in
paragraaf 2.6 (Natuurnetwerk Nederland).
Er worden geen bijzondere provinciale
natuurgebieden aangewezen in de ZHOV.
Er worden geen bijzondere provinciale landschap
aangewezen in de ZHOV. Wel is Midden-Delfland
een bijzonder provinciaal landschap die onder het
overgangsrecht valt.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Ow 3.15 lid aanwijzen programma
3
(met programmatische
aanpak)

instrumenteel (sub
programmatische
aanpak)

facultatief

In de omgevingsverordening kunnen
Er zijn geen programma's met programmatische
programma's met programmatische aanpak
aanpak aangewezen in de ZHOV.
worden aangewezen die betrekking hebben op
omgevingwaarden van de provincie of een andere
doelstelling voor de fysieke leefomgeving.

Ow 3.16 lid betrekken
2
omgevingswaarde

instrumenteel (sub
programmatische
aanpak)

facultatief

In de omgevingsverordening kan bepaald worden Er zijn geen omgevingswaarden (in verband met
hoe de omgevingswaarde (programmatische
een programmatische aanpak) in de ZHOV
aanpak) of andere doelstelling moet worden
waarvoor dit is gedaan.
betrokken bij de uitoefening van taken en
bevoegdheden, en de toepassing van
beoordelingsregels voor een OPA.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

Ow 4.1 lid 1 grondslag voor regels
over activiteiten in de
omgevingsverordening
Ow 4.1 lid 3 in acht nemen van
artikel 2.3 lid 2

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

instrumenteel (sub
activiteitenregels)

facultatief

instrumenteel (sub
activiteitenregels)

verplicht

In de omgevingsverordening kunnen regels
worden gesteld over activiteiten die gevolgen
(kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving.
Bij het stellen van de regels over activiteiten in de
omgevingsverordening moeten de grenzen van
artikel 2.3, lid 2 en 3, in acht worden genomen.

In hoofdstuk 3 van de ZHOV zijn regels over
activiteiten in de fysieke leefomgeving
opgenomen.
Er is verantwoord in de toelichting van de ZHOV
dat rekening gehouden is met subsidiariteit.

In de omgevingsverordening kunnen
activiteitenregels met het oog op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties
worden opgenomen. Dit kan alleen als dit niet
doelmatig en doeltreffend met een
instructie(regel) kan worden gedaan.
In de omgevingsverordening kunnen
activiteitenregels inhouden een verbod om
zonder voorafgaande melding aan het bevoegd
gezag een activiteit te verrichten.
In de omgevingsverordening kan voor bepaalde
activiteiten worden bepaald dat het verboden is
een activiteit zonder omgevingsvergunning te
verrichten.
In de omgevingsverordening kunnen
onderwerpen worden aangewezen waarvoor het
bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan
stellen of voorschriften aan een
omgevingsvergunning kan verbinden.

In de ZHOV zijn geen activiteitenregels met het
oogmerk van de evenwichtige toedeling van
functies aan locaties opgenomen.

In afdeling 3.1 (artikel 3.1.3.1, lid 2) van de ZHOV
wordt dit voor meedere afdelingen met regels
over activiteiten in de fysieke leefomgeving
gedaan. Onder andere voor afdelingen 3.6, 3.7,
3.8 en paragraaf 3.10.1.2 staat de mogelijkheid
tot afwijken open, tenzij bij regels in die afdeling
anders is bepaald.

Ow 4.2 lid 2 grondslag voor toedeling instrumenteel (sub
van functies aan locaties activiteitenregels)

facultatief

Ow 4.4 lid 1 grondslag voor regels
over activiteiten met een
verbod zonder
voorafgaande melding
Ow 4.4 lid 2 grondslag voor regels
over activiteiten met een
verbod zonder
omgevingsvergunning
Ow 4.5 lid 1 grondslag om bij regels
over activiteiten te
bepalen dat
maatwerkvoorschriften
kunnen worden gesteld

instrumenteel (sub
activiteitenregels melding)

facultatief

instrumenteel (sub
activiteitenregels omgevingsvergunning)

facultatief

Ow 4.5 lid 2 grondslag om bij regels
over activiteiten te
bepalen dat via
maatwerkvoorschriften
of
vergunningvoorschriften
kan worden afgeweken
ook in welke mate en
hoe lang
Ow 4.6 lid 1 grondslag om
maatwerkregels over
activiteiten op te nemen

instrumenteel (sub
facultatief
activiteitenregels maatwerkvoorschriften)

Indien op grondslag van de
omgevingsverordening doormiddel van
maatwerkvoorschriften kan worden afgeweken.
Wordt ook vastgesteld in welke mate en
gedurende welke periode kan worden afgeweken.

instrumenteel (sub
activiteitenregels maatwerkregels)

In de omgevingsverordening kan bij regels (als
Het stellen van maatwerkregels in een
bedoeld in artikel 4.1 van de Omgevingswet), die omgevingsplan of een waterschapsverordening is
in de verordening zijn opgenomen, worden
niet mogelijk gemaakt in de ZHOV.
bepaald dat in het omgevingsplan of in de
waterschapsverordening maatwerkregels kunnen
worden gesteld.

instrumenteel (sub
facultatief
activiteitenregels maatwerkvoorschriften)

facultatief

In hoofdstuk 3 van de ZHOV wordt dit bij regels
over activiteiten in de fysieke leefomgeving op
meerdere plekken gedaan. Onder andere afdeling
3.3, 3.4 en 3.6.
In hoofdstuk 3 van de ZHOV wordt dit bij regels
over activiteiten in de fysieke leefomgeving op
meerdere plekken gedaan. Onder andere afdeling
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 en 3.8.
In afdeling 3.1 (artikel 3.1.3.1) van de ZHOV wordt
dit voor meedere afdelingen met regels over
activiteiten in de fysieke leefomgeving gedaan.
Onder andere voor afdelingen 3.6, 3.7, 3.8 en
paragraaf 3.10.1.2 staat deze mogelijkheid open.

relevante andere
artikelen

Ow 2.3 lid 2.

artikel

naam

Ow 4.6 lid 2 mogelijkheid rijk tot het
stellen van
maatwerkregels.
Ow 4.6 lid 3 grondslag om van regels
over activiteiten via
maatwerkregels af te
wijken (van artikel 4.3
Ow activiteitenregels)
Ow 4.6 lid 3 grondslag om van regels
over activiteiten via
maatwerkregels af te
wijken (van
omgevingsverordening
activiteitenregels)
Ow 4.7 lid 3 grondslag om nadere
regels te kunnen stellen
bij regels over
activiteiten over het al
dan niet toestaan van
geljkwaardige
maatregelen zonder
voorafgaande
toestemming (evt. met
verbod zonder melding)
Ow 4.8
bevoegd gezag voor
decentrale regels

Ow 4.11

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

indirect, grondslag
nadere uitwerking

Mogelijkheid voor het Rijk om het gebruik van
maatwerkregels in de omgevingsverordening
mogelijk te maken.
Bij het mogelijk maken van maatwerkregels kan
bepaald worden dat kan worden afgeweken van
de regels zoals genoemd in artikel 4.3 van de
Omgevingswet, als dit in die regels is bepaald.

Dit is uitgewerkt in het Bal. Zie Bal lijst.

indirect, grondslag
nadere uitwerking

relevante andere
artikelen

Dit is uitgewerkt in het Bal. Zie Bal lijst.

instrumenteel (sub
activiteitenregels maatwerkregels)

facultatief

Bij het mogelijk maken van maatwerkregels kan
bepaald worden dat kan worden afgeweken van
de in de omgevingsverordening gestelde regels,
als dit in die regels is bepaald.

Het stellen van maatwerkregels in een
Zie de grondslag van Ow
omgevingsplan of een waterschapsverordening is 4.6 lid 2.
niet mogelijk gemaakt in de ZHOV. Het bepalen in
welke mate en hoe lang kan worden afgeweken is
dus ook niet aan de orde.

instrumenteel (sub
activiteitenregels gelijkwaardige
maatregelen)

facultatief

In de omgevingsverordening kunnen nadere
regels worden gesteld over het mogelijk maken
van het treffen van gelijkwaarige maatregelen of
het treffen van een gelijkwaardige maatregel kan
worden uitgesloten.

In de ZHOV is het kunnen aanvragen tot het
verlenen van een toestemming om een
gelijkwaardige maatregel te treffen uitgesloten,
behalve voor de afdelingen 3.7 en 3.8 (provinciale
wegen en provinciale vaarwegen).

algemeen

algemeen

Voor de omgevingsverordening zijn gedeputeerde Dit is een gegeven vanuit de Omgevingswet.
staten het bevoegd gezag waaraan een melding
wordt gedaan, dat een maatwerkvoorschrift kan
stellen en dat beslist op een aanvraag om
toestemming tot het treffen van een
gelijkwaardige maatregel.

indirect
randvoorwaardelijk

Op grond van artikel 4.3 van de Omgevingswet
Dit is een gegeven vanuit de Omgevingswet.
worden activiteiten aangewezen waarvoor
gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn
(waaronder het gelegenheid bieden tot zwemmen
en baden en milieubelastende activiteiten die
gevolgen kunnen hebben voor het grondwater).

provincie bevoegd gezag algemeen
voor rijksregels; er
worden gevallen
aangewezen waarin
gedeputeerde staten het
bevoegd gezag zijn

Ob H4 (artikel 4.6, lid 1f)
voor een
omgevingsvergunning in
het geval dat het
verrichten van een
activiteit zonder
omgevingsverordening is
verboden in een
omgevingsverordening.
Ob H4.

artikel

naam

Ow 4.13a

grondslag om de rol van algemeen
bevoegd gezag over te
dragen aan een ander
bestuursorgaan

Ow 4.15

grondslag om voor een
locatie een
voorbereidingsbesluit te
nemen
Ow 4.15 lid delegatiebevoegdheid
4
provinciale staten aan
gedeputeerde staten
Ow 4.16

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

facultatief

Een bestuursorgaan dat bij of krachtens de
Omgevingswet (in het Omgevingsbesluit) is
aangewezen als bevoegd gezag, kan de
bevoegdheid aan een ander bestuursorgaan
overdragen, als dit bestuursorgaan instemt.
Provinciale staten kunnen voor een locatie een
voorbereidingsbesluit nemen met het ook op de
voorbereiding van in de omgevingsverordening te
stellen regels
Provinciale staten kunnen de bevoegdheid tot het
nemen van een voorbereidingsbesluit met
voorbeschermingsregels delegeren aan
gedeputeerde staten.
Provinciale staten kunnen voor een locatie een
voorbereidingsbesluit nemen met het oog op de
voorbereiding van een projectbesluit, een
instructieregel, of instructie.

Omdat het de vraag is of dit mogelijk is om
structureel te regelen in de ZHOV is hiervan geen
gebruik gemaakt.

Instrumenteel
facultatief
(voorbeschermingsregels
)
instrumenteel
(delegatiebesluit)

facultatief

grondslag om voor een Instrumenteel
facultatief
locatie een
(voorbeschermingsregels
voorbereidingsbesluit te )
nemen in het
omgevingsplan
(instructieregels)

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Er is een apart delegatiebesluit opgesteld waarin
deze mogelijkheid in dringende situaties voor
gedeputeerde staten openstaat.
Hiervan gaat gebruik worden gemaakt om voor
nieuwe instructieregels over grondwater te
voorzien in een provinciale bruidsschat (invulling
van de instructieregels) voor het gemeentelijke
omgevingsplan.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

grondslag voor het Rijk
om bij aangewezen
omgevingsvergunningpli
chtige gevallen aan te
geven of in de
omgevingsverordening
kan worden afgeweken
Ow 5.4
verbod bij
omgevingsvergunningpli
cht in
omgevingsverordening
Ow 5.5 lid 5 verbod om te handelen
in strijd met de
voorschriften van een
omgevingsvergunning
Ow 5.10
grondslag voor gevallen
waarin gedeputeerde
staten bevoegd zijn te
belissen op een aavraag
Ow 5.12 lid grondslag voor gevallen
3
waarin gedeputeerde
staten bevoegd zijn te
belissen op een aavraag
bij meer activiteiten
Ow 5.13
grondslag voor gevallen
waarin gedeputeerde
staten altijd bevoegd
gezag blijft (obv locatie)

instrumenteel
(activiteitenregels)

indirect, grondslag
nadere uitwerking

Opsomming van vergunningplichtige activiteiten
waarvoor het Rijk kan bepalen dat bij
omgevingsverordening kan worden afgeweken.

Dit is uitgewerkt in het Bal (bij de verschillende
activiteiten). Zie Bal lijst. In de ZHOV wordt
hiervan gebruikt gemaakt, onder andere bij floraen fauna activiteit in afdeling 3.9, en bij een
ontgrondingenactiviteit in Afdeling 3.10

instrumenteel
(activiteitenregels)

facultatief

In de omgevingsverordening kan worden bepaald In de ZHOV wordt dit gedaan in hoofdstuk 3, meer Gekoppeld aan Ow 5.10.
dat het verrichten van een activieit zonder
specifiek in afdelingen 3.2 t/m 3.8.
omgevingsvergunning verboden is.

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Door het Rijk is een verbod ingesteld om te
handelen in strijd met de voorschriften in een
omgevingsvergunning, dus dit hoeft niet in de
omgevingsverordening te worden geregeld.
Dit is uitgewerkt in het Ob in hoofdstuk 4. Zie Ob
lijst. Hier is via de ZHOV niet van af te wijken

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Het is verboden om te handelen in strijd met een
voorschrift van een omgevingsvergunning, als de
omgevingsvergunningplicht in de
omgevingsverordening is gesteld.
Het Rijk kan bij algemene maatregel van bestuur
voor verschillende activiteiten, gevallen
aanwijzen waarin gedeputeerde staten op de
aanvraag mogen beslissen.
Het Rijk kan bij algemene maatregel van bestuur
voor aanvragen voor meer dan een activiteit
bepalen dat gedeputeerde staten op de aanvraag
mogen beslissen.

Dit is uitgewerkt in het Ob in hoofdstuk 4. Zie Ob
lijst. Hier is via de ZHOV niet van af te wijken

Ob H4.

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Dit is uitgewerkt in het Ob in hoofdstuk 4. Zie Ob
lijst. Hier is via de ZHOV niet van af te wijken

Ob H4.

Ow 5.16 lid grondslag om de
1
beslisbevoegdheid op
een aanvraag om een
omgevingsvergunning
over te dragen aan een
ander bestuursorgaan

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Het Rijk kan bij algemene maatregel van bestuur
gevallen aanwijzen waarin gedeputeerde staten
beslissen op elke aanvraag om een
omgevingsvergunning die betrekking heeft op een
locatie waarvoor een door hen eerder verleende
omgevingsvergunning geldt.
Een bestuursorgaan dat bevoegd is om op een
aanvraag om een omgevingsvergunning te
beslissen, kan deze bevoegdheid aan een ander
bestuursorgaan
overdragen als dat bestuursorgaan hiermee
instemt.

Omdat het de vraag is of dit mogelijk is om
structureel te regelen in de ZHOV is de optie om
dit te doen niet in overweging genomen bij het
vormgeven van de regels.

I.c.m. Ob 4.17.

Ow 5.2

Ow 5.19

grondslag voor het
instrumenteel
kunnen opnemen van
(beoordelingsregels)
beoordelingsregels voor
bepaalde
milieubelastende
activiteiten

facultatief

Grondslag voor opname van beoordelingsregels In paragraaf 7.5.3 van de ZHOV is hier gebruik van
waarmee kan worden bepaald dat een
gemaakt. Daar is er sprake van dit soort
omgevingsvergunning voor een milieubelastende milieubelastende activiteiten.
activiteit alleen kan worden verleend of
geweigerd op gronden die zijn bepaald in de
omgevingsverordening.

relevante andere
artikelen

Ob H4.

artikel

naam

relevantie

type eis

Ow 5.21 lid beoordelingsregels
instrumenteel
2
omgevingsplanactiviteit (beoordelingsregels)

indirect, verplichting
nadere uitwerking

Ow 5.30

toelichting

provinciale invulling

relevante andere
artikelen
Verplichting voor het Rijk om beoordelingsregels De beoordelingsregels zijn opgenomen in het Bkl. Bkl 8.0b.
op te stellen die instructieregels van de provincie Daarmee werken de instructieregels uit afdeling
van toepassing verklaren op de beoordeling van 7.3 van de ZHOV door bij de beoordeling van een
een omgevingsplanactiviteit
aanvraag om een (buitenplanse)
omgevingsvergunning.
Grondslag voor opname van beoordelingsregels In afdeling 7.5: omgevingsvergunningen van de
waarmee kan worden bepaald dat een
ZHOV zijn beoordelingsregels opgenomen.
omgevingsvergunning alleen kan worden
verleend of geweigerd op de gronden die zijn
bepaald in de omgevingsverordening.

Grondslag voor het kunnen opnemen van regels
in de omgevingsverordening over het verbinden
van voorschriften aan een omgevingsvergunning ,
voor zover het gaat om een omgevingsvergunning
voor
een milieubelastende activiteit of een
vergunningplichtige activiteit in een
omgevingsverordening.
Grondslag voor het opnemen van regels dat het
bevoegd gezag de voorschriften van een
omgevingsvergunning dient te wijzigen of
intrekken.

In afdeling 7.5: omgevingsvergunningen van de
ZHOV zijn regels over het verbinden van
voorschriften aan omgevingsvergunningen
opgenomen.

In paragraaf 7.5.1 van de ZHOV zijn regels
opgenomen over het wijzigen van een
omgevingsvergunning.

grondslag voor het
opnemen van
beoordelingsregels voor
in een
omgevingsverordening
ingestelde
vergunningsplichten
Ow 5.34 lid grondslag voor het
3 (sub c)
kunnen opnemen van
regels over het
verbinden van
voorschriften aan een
omgevingsvergunning

instrumenteel
(beoordelingsregels)

facultatief

instrumenteel
(beoordelingsregels)

facultatief

Ow 5.39

instrumenteel (sub
activiteitenregels omgevingsvergunning)

facultatief

instrumenteel (sub
activiteitenregels omgevingsvergunning)

facultatief

Grondslag voor het opnemen van regels dat het
bevoegd gezag de voorschriften van een
omgevingsvergunning kan wijzigen

instrumenteel (sub
activiteitenregels omgevingsvergunning)

facultatief

Grondslag voor het kunnen opnemen van regels In paragraaf 7.5.1 van de ZHOV zijn regels
dat het bevoegd gezag een omgevingsvergunning opgenomen over het intrekken van een
kunnen intrekken.
omgevingsvergunning.

grondslag om te bepalen
wanneer een
omgevingsvergunning
moet worden
ingetrokken
Ow 5.40 lid grondslag om te bepalen
1c
wanneer een
omgevingsvergunning
kan worden gewijzigd
Ow 5.40 lid grondslag om te bepalen
2
wanneer een
omgevingsvergunning
kan worden ingetrokken

Hiervan is geen gebruik gemaakt in de ZHOV.

artikel

naam

Ow 8.1

faunabeheereenheid en inhoudelijk
faunabeheerplannen

Ow 8.2 lid 5 regels over
wildbeheereenheden:
omvang en begrenzing
van het gebied

relevantie

inhoudelijk

type eis

toelichting

provinciale invulling

verplicht

Binnen de provincie moeten er één of meer
faunabeheereenheden zijn en kunnen nadere
regels worden gesteld over
faunabeheereenheden en faunabeheerplannen.

In afdeling 8.1 van de ZHOV is één
faunabeheereenheid voor Zuid-Holland ingesteld
en zijn regels over faunabeheereenheden
opgenomen. In afdeling 8.2 zijn regels over
faunabeheerplannen opgenomen.

verplicht

bij de omgevingsverordening moeten regels
In afdeling 8.3 zijn regels over
worden gesteld over wildbeheereenheden, die in wildbeheereenheden opgenomen.
elk geval betrekking hebben op de omvang en
begrenzing van het gebied en de gevallen waarin
en
voorwaarden waaronder jachthouders zijn
uitgezonderd

relevante andere
artikelen

artikel

naam

Ow 13.4

Ow 13.4a

Ow 13.4b

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

grondslag om een
financieel
heffing in te stellen voor
de vergoeding van
schade door regels in de
omgevingsverordening
over het beschermen
van de kwaliteit van het
grondwater in
grondwaterbescherming
sgebieden voor
drinkwater
grondslag om een
financieel
heffing in te stellen voor
de bestrijding van kosten
door
omgevingsvergunning
ontgrondingactiviteit

uitsluiting

Bij provinciale verordening kan als belasting een
heffing worden ingesteld ter bestrijding van de
kosten die zijn gemaakt voor de
grondwaterbescherming.

Aangezien er staat provinciale verordening en
geen omgevingsverordening en dat regels over
het heffen van belastingen (als bedoeld in artikel
220 Provinciewet) op basis van artikel 2.3 van het
Omgevingsbesluit niet in een
omgevingsverordening mogen worden
opgenomen kan dit in alleen in een aparte
regeling worden geregeld buiten de ZHOV.

uitsluiting

Bij provinciale verordening kan als belasting een
heffing worden ingesteld ter bestrijding van de
kosten die zijn gemaakt.

grondslag om een
financieel
heffing in te stellen voor
de bestrijding van kosten
door onttrekken van
grondwater

uitsluiting

Bij provinciale verordening kan als belasting een
heffing worden ingesteld op het onttrekken van
grondwater ter bestrijding van kosten die zijn
gemaakt.

Aangezien er staat provinciale verordening en
geen omgevingsverordening en dat regels over
het heffen van belastingen (als bedoeld in artikel
220 Provinciewet) op basis van artikel 2.3 van het
Omgevingsbesluit niet in een
omgevingsverordening mogen worden
opgenomen kan dit in alleen in een aparte
regeling worden geregeld buiten de ZHOV.
Aangezien er staat provinciale verordening en
geen omgevingsverordening en dat regels over
het heffen van belastingen (als bedoeld in artikel
220 Provinciewet) op basis van artikel 2.3 van het
Omgevingsbesluit niet in een
omgevingsverordening mogen worden
opgenomen wordt dit in een aparte regeling
(Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland)
geregeld buiten de ZHOV.

relevante andere
artikelen
Ob 2.3.

artikel

naam

Ow 15.10

grondslag voor het Rijk
voor het opnemen van
regels over het in een
omgevingsvordening
opnemen van regels
over het verstrekken van
informatie en tot de
kennisgeving daarvan
met het oog op de
indiening van een
aanvraag om een
schadevergoeding.

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

indirect, grondslag
nadere uitwerking

Er kunnen door het Rijk regels worden gesteld
over een in een omgevingsverordening op te
nemen verplichting tot het verstrekken van
informatie en tot de kennisgeving daarvan, met
het oog op de indiening van een aanvraag om
schadevergoeding.

Hier is door het Rijk geen invulling aan gegeven.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

het is een optie om via
een coordinatiebesluit
afdeling 3.5 van de Awb
van toepassing te
verklaren
Ow 16.15 lid grondslag om een
2
bestuursorgaan of
andere instantie aan te
wijzen die advies kan
geven bij een aanvraag
om een
omgevingsvergunning
Ow 16.15a door gedeputeerde
onder d.
staten aangewezen
gevallen (provinciaal
belang) waarin ze
adviseur willen zijn bij
een aanvraag om een
omgevingsvergunning
voor een buitenplanse
omgevingsplan activiteit
Ow 16.21
reactieve
interventiemogelijkheid

algemeen

facultatief

Afdeling 3.5 van de Awb (coördinatieregeling) kan Dit is niet gedaan voor de ZHOV.
van toepassing worden verklaard op de
voorbereiding van een omgevingsverordening.

instrumenteel (sub
activiteitenregels omgevingsvergunning)

facultatief

Bij omgevingsverordening kunnen
bestuursorganen of andere instanties worden
aangewezen die in de gelegenheid worden
gesteld om aan het bevoegd gezag advies uit te
brengen over de aanvraag om een
omgevingsvergunning.

instrumenteel (sub
facultatief
activiteitenregels omgevingsvergunning
buitenplanse
omgevingsplanactiviteit)

Gedeputeerde Staten worden aangewezen als
adviseur, als het gaat om een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsactiviteit als dat is aangegeven in een
door een bestuursorgaan van de provincie
openbaar gemaakt document.

algemeen

facultatief

Ow 16.43

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat een
onderdeel van een besluit tot
vaststelling/wijziging van een omgevingsplan hier
geen deel van uit maakt als zij over het onderdeel
een zienswijze naar voren hebben gebracht en die
niet is overgenomen, of in het onderdeel
wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het
ontwerp.
Bij Amvb worden door het Rijk projecten en
daarvoor benodigde besluiten aangewezen die
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en
waarvoor bij de voorbereiding een MER moet
worden gemaakt en waarvoor moet worden
beoordeeld of die
aanzienlijke milieueffecten hebben en waarvoor
bij hte besluit een MER moet worden gemaakt.

Ow 16.8

mogelijke plicht voor
milieueffectrapportage
voor projecten

provinciale invulling

relevante andere
artikelen

In afdeling 10.2 van de ZHOV is aangegeven dat
bij aanvragen om omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit in een
grondwaterbeschermingsgebied advies kan
worden uitgebracht door het
waterschapsbestuur, burgemeester en
wethouders en het drinkwaterbedrijf.
Dit is een gegeven vanuit de Omgevingswet. De
gevallen zijn niet aangegeven in de ZHOV. Dit kan
in een ander openbaar te maken document
(anders dan de omgevingsverordening).

In de ZHOV zijn de instructieregels voor
omgevingsplannen relevant voor het al dan niet
inzetten van de reactieve interventie bij de
vaststelling of wijziging van een omgevingsplan. In
de toelichting is aangegeven dat de ZHOV zo'n
openbaar gemaakt document is waarmee strijd
kan bestaan wat kan leiden tot een reactieve
interventie.
De ZHOV is niet aangewezen als MER-plichtig. Het Ob H11.
instrument omgevingsverordening is niet
opgenomen bij de uitwerking in het
Omgevingsbesluit.

artikel

naam

relevantie

Ow 16.55 lid grondslag voor regels
instrumenteel (sub
3
over het verstrekken van activiteitenregels gegevens en bescheiden omgevingsvergunning)
bij voor een aanvraag
om een
omgevingsvergunning.

type eis

toelichting

provinciale invulling

facultatief

Voor een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een activiteit als bedoeld in art. 5.4
(geregeld in de omgevingsverordening) kunnen in
de omgevingsverordening regels worden gesteld
over de door de aanvrager ter verstrekken
gegevens en bescheiden.

In BIJLAGE IV GEGEVENS EN BESCHEIDEN van de
ZHOV zijn de te verstrekken gegevens en
bescheiden bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning opgenomen.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

Ow 18.2

handhavingstaak bij
activiteitenregels

algemeen

type eis

toelichting

provinciale invulling

Als sprake is van een activiteit waarover in
paragraaf 4.1.1 algemene regels zijn gesteld
(hoofdstuk 3 van de ZHOV), berust de
bestuursrechtelijke handhavingstaak bij het op
grond van paragraaf 4.1.3 voor die activiteit
bevoegde gezag (veelal Gedeputeerder Staten).
het bevoegd gezag kan een bestuurlijke boete
opleggen bij overtreding van artikel 5.4, als in de
omgevingsverordening met het oog op het
behoud van cultureel erfgoed of van de
uitzonderlijke universele waarde van
werelderfgoed
een verbod is opgenomen om zonder
omgevingsvergunning een activiteit te verrichten

Dit is een gegeven vanuit de Omgevingswet. Wie
bevoegd gezag is is uitgewerkt in het
Omgevingsbesluit in hoofdstuk 4.

Ow 18.13 lid bestuurlijke boete
inhoudelijk
1 (sub d)
uitzonderlijke universele
waarde van
werelderfgoed

facultatief

In de ZHOV zijn geen activiteitenregels met het
oog op het behoud van cultureel erfgoed of van
uitzonderlijke universele waarde van
werelderfgoed opgenomen. Dus het kunnen
opleggen van een bestuurlijke boete bij
overtreding van regels die niet zijn opgenomen in
niet mogelijk.

Ow 18.20 lid grondslag regels
2
uitoefening uitvoeringsen handhavingstaak
door gedeputeerde
staten
Ow 18.23 lid grondslag regels
1
uitoefening uitvoeringsen handhavingstaak
door omgevingsdiensten

uitvoeringstaak en
handhavingstaak

facultatief

Provinciale staten kunnen regels stellen over de
uitoefening van de zorg voor een goede kwaliteit
van de uitoefening van de uitvoeringstaak en de
handhavingstaak door gedeputeerde staten.

In de ZHOV worden in afdeling 12.2 regels
opgenomen over de kwaliteit van de
uitvoeringstaak en handhavingstaak door
gedeputeerde staten.

uitvoeringstaak en
handhavingstaak

verplicht

In de ZHOV worden in afdeling 12.2 regels
opgenomen over de kwaliteit van de
uitvoeringstaak en handhavingstaak van
gedeputeerde staten door omgevingsdiensten.

Ow 18.23 lid uniforme regels voor
uitvoeringstaak en
2
omgevingsdiesnten voor handhavingstaak
RIE en Seveso bedrijven

verplicht

Provinciale staten stellen regels over de
uitoefening van de uitvoeringstaak en de
handhavingstaak door de omgevingsdiensten, die
in opdracht van gedeputeerde staten worden
uitgevoerd.
Per omgevingsdienst worden uniforme regels
vastgesteld over de uitoefening van de
uitvoeringstaak en de handhavingstaak.

In de ZHOV worden in afdeling 12.2 regels
opgenomen over de kwaliteit van de
uitvoeringstaak en handhavingstaak van
gedeputeerde staten door omgevingsdiensten.
Dit is een set regels voor alle omgevingsdiensten.

relevante andere
artikelen
Ob H4.

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Ow 19.0

regels in bijzondere
omstandigheden bij
activiteiten

taak

facultatief

Bij activiteitenregels (als bedoeld in Ow paragraaf Hiervan is geen gebruik gemaakt in de ZHOV.
4.1.1) kunnen onderwerpen worden aangewezen
waarvoor bijzondere regels gelden als er zich een
bijzondere omstandigheid in de fysieke
leefomgeving voordoet.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

Ow 20.1 lid vastgestelde
1
omgevingswaarden
moeten worden
gemonitord

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

monitoring
omgevingswaarden

verplicht

Iedere vastgestelde omgevingswaarde en
alameringswaarde wordt door monitoring
bewaakt, waarbij wordt beoordeeld of aan die
omgevingswaarde of alarmeringswaarde wordt
voldaan.
Bij omgevingsverordening kunnen andere
parameters dan omgevingswaarden worden
aangewezen die door monitoring worden
bewaakt en dienen als referentiepunt voor de
beoordeling.
Bij omgevingsverordening worden de methode
van monitoring en het bestuursorgaan dat met de
uitvoering van die monitoring belast is,
aangewezen.

In afdeling 13.1 is de monitoring van de in de
ZHOV vastgestelde omgevingswaarden geregeld.

Er zijn in de ZHOV geen regels opgenomen over
programma's met een programmatische aanpak.

Ow 20.1 lid andere parameters dan monitoring
3
omgevingswaarden die
door monitoring worden
bewaakt aanwijzen

facultatief

Ow 20.2 lid grondslag om methode
1
van monitoring van een
omgevingwaarde of
andere parameter
bestuursorgaan of
andere instantie aan te
wijzen
Ow 20.2 lid grondslag om frequentie
5
van programmatische
aanpak programma aan
te wijzen

monitoring
omgevingswaarden

facultatief

monitoring
programmatische
aanpak

verplicht

Bij omgevingsverordening wordt de frequentie
van monitoring bij een programmatische aanpak
bepaald.

facultatief

Bij omgevingsverordening kunnen regels worden In de ZHOV geen regels over het aanleveren en
gesteld over het verzamelen en verstrekken van verstrekken van gegevens door andere
voor de monitoring relevante gegevens door
bestuursorganen voor monitoring.
daarbij aangewezen bestuursorganen en aan
andere instanties.

facultatief

Bij omgevingsverordening kunnen regels worden In afdeling 13.2 en afdeling 10.4 van de ZHOV is
gesteld over gegevensverzameling, niet zijnde
het gegevensbeheer en de gegevensverstrekking
monitoring.
voor het grondwaterregister geregeld.

Ow 20.2 lid grondslag om regels over monitoring
7
het verzamelen en
omgevingswaarden
verstrekken van voor
monitoring relevante
gegegevens door in lid 1
aangewezen
bestuursorganen (en
andere instanties) te
stellen
Ow 20.6 lid grondslag om regels over gegevensverzameling
1
gegevensverzameling
anders dan monitoring
door bestuursorganen,
rechtspersonen of
natuurlijk personen die
handelen in de
uitoefening van beroep
of bedrijf

In de ZHOV geen regels over monitoring van
andere parameters gesteld.

In afdeling 13.1 is de monitoring van de in de
ZHOV vastgestelde omgevingswaarden geregeld.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Ow 20.6 lid uitzonderingsmogelijkhei gegevensverzameling
2
d artikel 10 Wob

facultatief

Hiervan is geen gebruik gemaakt in de ZHOV.

Ow 20.6 lid nadere regels bij
3
omgevingsverordening
over uitvoering en
bekostiging,
berekeningsmethodiek
van
gegevensverzameling
Ow 20.14 lid verslaglegging van
1
monitoring

gegevensverzameling

facultatief

Bij verordening kan worden bepaald dat een
daarbij aangegeven bestuursorgaan kan besluiten
dat aangewezen gegevens, waarvan
geheimhouding op grond van artikel 10 Wob
gerechtvaardigd is, niet worden verstrekt.
Bij omgevingsverordening kunnen nadere regels
worden gesteld over de uitvoering en bekostiging
van gegevensverzameling en de toe te passen
berekeningmethodiek.

monitoring
verslaglegging

verplicht

In afdeling 13.1 is de verslaglegging bij monitoring
van de in de ZHOV vastgestelde
omgevingswaarden geregeld.

Ow 20.14 lid methode en frequentie
2
van verslaglegging bij
programatische aanpak
Ow 20.6
grondslag om regels te
stellen over ontsluting
van besluiten en
rechtsfiguren via de
landelijke voorziening
Ow 20.30
grondslag om
uitvoeringstechnische of
administratieve
voorschriften te stellen
over ontsluting van
besluiten en
rechtsfiguren via de
landelijke voorziening

monitoring
verslaglegging

verplicht

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Het bestuursorgaan dat belast is met de
uitvoering van de monitoring (gekoppeld aan
artikel 20.2, lid 1) zorgt ook voor de verslaglegging
bij monitoring.
Bij omgevingsverordening wordt ook de methode
en frequentie van de verslaglegging van
monitoring bepaald.
De omgevingsverordening is een rechtsfiguur die
ontsloten zal moeten worden via het Digitaal
Stelsel Omgeviingswet. Hiervoor zijn verpicht te
gebruiken standaarden van toepassing.

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

In afdeling 13.2 en afdeling 10.4 van de ZHOV is
het gegevensbeheer en de gegevensverstrekking
voor het grondwaterregister geregeld.

In afdeling 13.1 is de methode en frequentie van
verslaglegging bij monitoring van de in de ZHOV
vastgestelde omgevingswaarden geregeld.
Verplichtingen voor elektronische publicatie
volgen uit de Bekendmakingswet en
onderliggende regelgeving en Omgevingsregeling.

De omgevingsverordening is een rechtsfiguur die Verplichtingen voor elektronische publicatie
ontsloten zal moeten worden via het Digitaal
volgen uit de Bekendmakingswet en
Stelsel Omgeviingswet. Hiervoor zijn verpicht te onderliggende regelgeving en Omgevingsregeling.
gebruiken standaarden van toepassing.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

algemeen

facultatief

De begrippen van Amvb's zijn ook van toepassing
verklaard in artikel 1.1 van de ZHOV. Alle
begrippen uit de Omgevingswet en de Amvb's die
van toepassing zijn staan in de toelichting.
Aanvullende begrippen zijn opgenomen in bijlage
I van de ZHOV.

instrumenteel (sub:
omgevingswaarden)

verplicht, indien van
toepassing

De begripsbepalingen van de Omgevingswet zijn
van toepassing op de omgevingsverordening die
op de Omgevingswet berust. Voor de
begripsbepalingen in de Amvb's kan worden
bepaald dat die van toepassing zijn. Eventueel is
er de mogelijkheid om van begrippen af te wijken
(maar dit is niet gewenst).
Als bij omgevingsverordening omgevinswaarden
worden vastgesteld, berusten deze op onderzoek
verricht door een onafhankelijke deskundige.

Bkl 2.1a lid 2 strengere
omgevingwaarde
kwaliteit buitenlucht

inhoudelijk

facultatief

Er worden geen aanvullende of afwijkende
omgevinswaarden vastgesteld in de ZHOV.

Bkl 2.9 lid 3 strengere
omgevingswaarde
waterkwaliteit

inhoudelijk

facultatief

Bkl 2.19 lid 3 strengere
omgevingswaarde
zwemlocatie

inhoudelijk

facultatief

Bij omgevingsverordening kan voor de kwaliteit
van de buitenlucht een aanvullende/afwijkende
omgevingswaarde worden vastgesteld, waarbij
economische effecten worden betrokken.
Bij omgevingsverordening kan voor de
waterkwaliteit van een krw-oppervlaktelichaam
of grondwaterlichaam een aanvullende of
afwijkende omgevingswaarde worden
vastgesteld, waarbij economische effecten
worden betrokken
bij omgevingsverordening kan voor de kwaliteit
van een zwemlocatie een aanvullende of
afwijkende omgevingswaarde worden vastgelegd

verplicht, indien van
toepassing

Afdeling 5.1 Bkl is van overeenkomstige
toepassing op een omgevingsverordening, voor
zover deze regels als bedoeld in artikel 4.2, lid 2,
bevat

In de ZHOV zijn geen regels als bedoeld in artikel Ow 4.2 lid 2.
4.2, tweede lid van de Omgevingswet
opgenomen. De activiteitenregels in hoofdstuk 3
hebben andere oogmerken. Conform de Ow stelt
de provincie regels met het oog op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties
in de ZHOV als instructieregels in afdeling 7.3.

Bkl 7.1a lid 2 bouwwerken met
inhoudelijk
recreatief gebruik in het
kustfundament

verplicht

In de ZHOV zijn via de regels voor ruimtelijke
kwaliteit, waaronder het NNN is inbegrepen,
gezorgd dat dit aspect is meegenomen.

Bkl 7.4 lid 2 kernkwaliteiten en
inhoudelijk
en lid 3 en 4 instructieregels Nieuwe
Hollandse Waterlinie en
Romeinse Limes

verplicht

Bij omgevingsverordening worden in het belang
van de kernkwaliteiten van het kustfundament
regels gesteld over bouwerken voor recreatief
gebruik.
Bij omgevingsverordening worden
kernkwaliteiten nader uitgewerkt en worden
regels gesteld over
omgevingsplannen/projectbesluiten.

Besluit kwaliteit leefomgeving
Bkl 1.1
begrippen

Bkl 2.0

Bkl 7.1

onderbouwing "eigen"
omgevingswaarden

afdeling 5.1 Bkl
inhoudelijk
(omgevingsplannen) van
overeenkomstige
toepassing

relevante andere
artikelen

Er worden geen onverplichte omgevingswaarden Ow 2.12
opgenomen in de ZHOV op basis van Ow 2.12.
Wel de verplichte uit Ow 2.13.

Er worden geen aanvullende of afwijkende
omgevinswaarden vastgesteld in de ZHOV.

Er worden geen aanvullende of afwijkende
omgevingswaarden vastgesteld in de ZHOV

In de ZHOV zijn de kernkwaliteiten uitgewerkt en
zijn regels gesteld in afdeling 7.3 en bijlage VII.
Regels voor projectbesluiten zijn opgenomen in
afdeling 7.6.

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Bkl 7.6

aanwijzing en
begrenzing NNN

inhoudelijk

verplicht

In de ZHOV is het NNN aangewezen en
geometrische begrensd in hoofdstuk 2.

Bkl 7.7

wezenlijke kenmerken
en waarden NNN

inhoudelijk

verplicht

Bij omgevingsverordening worden gebieden die
tot het Natuurnetwerk Nederland behoren,
aangewezen en wordt de geometrische
begrenzing vastgesteld.
Bij omgevingsverordening worden wezenlijke
kenmerkenen en waarden vastgesteld van het
Natuurnetwerk Nederland.

Bkl 7.8

beschermingsregime
NNN

inhoudelijk

verplicht

Bij omgevingsverordening worden in het belang In de ZHOV zijn deze regels voor
van het Natuurnetwerk Nederland regels gesteld omgevingsplannen opgenomen in afdeling 7.3 en
over omgevingsplannen en projectbesluiten
voor projectbesluiten in afdeling 7.6.

Bkl 7.8a lid 1 begrenzing aanwijzing
inhoudelijk
vergunningvrije gevallen
Natura 2000-activiteiten

verplicht, indien van
toepassing

Er zijn geen vergunningvrije Natura 2000activiteiten aangewezen in de ZHOV, dus deze
rijksinstructie is niet van toepassing.

Bkl 7.8a lid 2 begrenzing aanwijzing
inhoudelijk
vergunningvrije gevallen
flora- en faunaactiviteiten

verplicht, indien van
toepassing

Als in een omgevingsverordening vergunningvrije
gevallen voor Natura 2000-activiteiten zijn
aangewezen moet rekening worden gehouden
met de begrenzing daarvan zoals aangegeven in
het Bal.
Als in een omgevingsverordening vergunningvrije
gevallen voor flora- en fauna-activiteiten zijn
aangewezen moet rekening worden gehouden
met de begrenzing daarvan zoals aangegeven in
het Bal, waar vervolgens wordt verwezen naar
beoordelingsregels in het Bkl.

Bkl 7.9

verplicht

In een omgevingsverordening wordt de
geometrische begrenzing van beperkingengebied
met betrekking tot lokale spoorwegen vastgelegd
voor lokale spoorwegen buiten de op grond van
artikel 20, derde lid, van de Wet Personenvervoer
2000 aangewezen gebieden.

Lokale spoorwegen in Zuid-Holland liggen alleen
in op grond van artikel 20 van de Wet
personenvervoer 2000 aangewezen gebieden
(vervoerregio i.c. Metropoolregio Rotterdam Den
Haag). Er zijn geen lokale spoorwegen buiten die
gebieden. Lokale spoorwegen zijn niet in beheer
bij de Provincie Zuid-Holland. De vervoerregio is
bevoegd voor de lokale spoorwegen die in ZuidHolland liggen. Deze instructieregel is dus niet van
toepassing voor de ZHOV.

Bkl 7.10

voorkomen
randvoorwaardelijk
belemmeringen
hoofdspoorweginfrastru
ctuur en wegen in
beheer bij het Rijk
vaststellen geometrische inhoudelijk
begrenzing
beperkingengebieden
lokale spoorwegen

verplicht, indien van
toepassing

relevante andere
artikelen

In de ZHOV in afdeling 7.3 zijn de wezenlijke
kenmerken en waarden vastgelegd. Hiervoor
wordt doorverwezen naar het natuurbeheerplan
en voor Natura 2000-gebieden wordt (ook)
doorverwezen naar de beheerplannen daarvoor
en naar de aanwijzingsbesluiten van het Rijk.

Er worden geen vergunningvrije gevallen
aangewezen in de ZHOV voor de habitatrichtlijn
soorten. Bij het aanwijzen van vergunningvrije
gevallen in afdeling 3.9 voor de vogelrichtlijn
soorten en andere soorten is rekeking gehouden
met het bepalingen in het Bkl. Dit is beschreven in
de toelichting.
Een omgevingsverordening bevat geen regels die In de ZHOV zijn geen regels opgenomen die de
de hoofdspoorweginfrastructuur of een weg in
hoofdspoorweginfrastructuur of een weg in
beheer bij het Rijk belemmeren.
beheer bij het Rijk belemmeren.

Bal 11.21.

Bal 11.41 lid 1, Bal 11.52
lid 1, Bal 11.58 lid 1.
Bkl 8.74j lid 1, Bkl 8.74k
lid 1, Bkl 8.74l, lid 1
onder a, b en c.

artikel

naam

Bkl 7.10a

aanwijzen wegen in
inhoudelijk
beheer van provincie bij
GPP

Bkl 7.11 lid 1 regels stiltegebieden
(sub a)

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

verplicht

In een omgevingsverordening worden voor de
vaststelling van geluidproductieplafonds als
omgevingswaarden ten minste de provinciale
wegen
aangewezen met een verkeersintensiteit van
meer dan 1000 motorvoertuigen per etmaal
gemiddeld over een kalenderjaar.
Een omgevingsverordening moet regels bevatten
over het voorkomen of beperken van
geluidbelasting bij aangewezen gebieden

In de ZHOV is de aanwijzing gedaan in artikel 2.10:
Aanwijzing provinciale wegen voor beheersing
van geluid.

In de ZHOV zijn in afdeling 7.5 beoordelingsregels
voor het verlenen van een omgevingsvergunning
voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben
voor een krw-waterlichaam of een
grondwaterlichaam opgenomen.

inhoudelijk

verplicht

Bkl 7.11 lid 1 regels
inhoudelijk
(sub b)
grondwaterbescherming
sgebieden

verplicht

Bkl 7.11 lid 2 geen regels over
geluidbelasting rond
militair terrein

inhoudelijk

verplicht

Bkl 7.12

beoordelingsregels
activiteit met gevolgen
voor waterlichaam

inhoudelijk

verplicht, indien van
toepassing

Voor een in een omgevingsverordening met een
omgevingsvergunning gereguleerde activiteit die
gevolgen kan hebben voor een krwoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam
moeten beoordelingsregels worden opgenomen
om ervoor te zorgen dat het verlenen van een
omgevingsvergunning er niet toe mag leiden dat
er niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden.

Bkl 7.13

rangorde waterschaarste inhoudelijk
regionale wateren
(grondwater)

facultatief

Bij omgevingsverordening kunnen voor regionale
wateren nadere regels worden gesteld over de
rangorde bij waterschaarste. Dit kan ook voor het
beschikbare grondwater.

Bkl 7.14

beoordelingsregels
milieubelastende
activiteit

verplicht

inhoudelijk

relevante andere
artikelen

In de ZHOV zijn regels voor stiltegebieden
opgenomen. De begrenzing in vastgelegd in
hoofdstuk 2. In afdeling 3.2 zijn regels over
activiteiten in stiltegebieden opgenomen.
Een omgevingsverordening moet regels bevatten In de ZHOV zijn regels voor
over het beschermen van de kwaliteit van het
grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen.
grondwater vanwege de waterwinning in
De begrenzing in vastgelegd in hoofdstuk 2. In
aangewezen gebieden.
afdeling 3.3 zijn regels over activiteiten in
grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen.
Een omgevingsverordening bevat geen regels
In de ZHOV zijn de regels over activiteiten en de
over het voorkomen of beperken van
begrenzing van stiltegebieden zo opgenomen dat
geluidbelasting door een militaire schietbaan of deze regels niet van toepassing zijn voor militaire
een militair springterrein
schietbanen of militaire springterreinen.

In de ZHOV in paragraaf 7.1.3 regels over de
rangorde bij waterschaarste voor regionale
wateren opgenomen. Voor grondwater zijn in de
ZHOV geen regels opgenomen over
waterschaarste.
Op het stellen van regels in een
In de ZHOV zijn in paragraaf 7.5.3
Ow 5.19, lid 1.
omgevingsverordening over het verlenen of
beoordelingsregels opgenomen voor
weigeren van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteiten die ook al door het
milieubelastende activiteit,
Rijk in het Bal, maar ook in de ZHOV, worden
is artikel 4.22, lid 2, van de Omgevingswet van
geregeld. Bij het stellen van die
toepassing.
beoordelingsregels is rekening gehouden met
artikel 4.22, tweede lid, van de Omgevingswet.

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Bkl 7.15

ontheffing
omgevingsverordening

procedureel

facultatief

Voor de ZHOV is het niet noodzakelijk om een
ontheffing aan te vragen bij de minister.

Bkl 8.0c

beoordelingsregels
indirect
omgevingsvergunning
buitenplanse
omgevingsplanactiviteit
van provinciaal belang

verplicht, indien van
toepassing

Bkl 8.11 lid 2 beoordelingsregels MBA indirect

verplicht, indien van
toepassing

Gedeputeerde staten kunnen ontheffing
aanvragen voor instructieregels van het Rijk voor
de omgevingsverordening.
Als een aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang
zijn voor de beoordeling door gedeputeerde
staten de instructieregels over projectbesluiten
van overeenkomstige toepassing.
Als een omgevingsverordening regels bevat over
het verlenen of weigeren van een
omgevingsvergunning voor een milieubelastende
activiteit, wordt de omgevingsvergunning alleen
verleend als die in overeenstemming is met die
regels

Bkl 8.21

verplicht, indien van
toepassing

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het exploiteren van een ippnstallatie voor het houden van pluimvee of
varkens of andere dieren, wordt bij de
beoordeling van de aanvraag alleen rekening
gehouden met de gevolgen als daarover regels
zijn gesteld in de omgevingsverordening.

In de ZHOV zijn geen regels opgenomen over de
beoordeling van milieubelastende activiteiten
voor installaties voor het houden van dieren.

beoordelingsregels
ammoniak en
veehouderij

indirect

Afdeling 7.6 van de ZHOV is van overeenkomstige
toepassing op beoordeling van een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang
door gedeputeerde staten.
In de ZHOV zijn in afdeling 7.5 beoordelingsregels
over het verlenen of weigeren van een
omgevingsvergunning voor milieubelastende
activiteiten opgenomen.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

Besluit activiteiten leefomgeving
Bal 11.50
vergunningvrije soorten instrumenteel (sub
(icm 11.52) habitatrichtlijn (flora en activiteitenregels fauna activiteit)
vergunningvrije
gevallen)
Bal 11.56
vergunningvrije andere instrumenteel (sub
(icm 11.58) soorten (flora en fauna activiteitenregels activiteit)
vergunningvrije
gevallen)
Bal 11.61 lid vergunningvrij uitzetten instrumenteel (sub
3
van dieren of eieren van activiteitenregels dieren
vergunningvrije
gevallen)
Bal 11.71
rekening gehouden met randvoorwaardeljk
het voorkomen van
onnodig lijden bij het te
doden of te vangen dier

type eis

toelichting

provinciale invulling

facultatief

In een omgevingsverordening kan worden
afgeweken van de aanwijzing van
vergunningplichtige gevallen voor flora- en faunaactiviteiten voor habitatrichtlijn soorten.
In een omgevingsverordening kan worden
afgeweken van de aanwijzing van
vergunningplichtige gevallen voor flora- en faunaactiviteiten voor andere soorten.
In een omgevingsverordening kunnen voor het
uitzetten van dieren of eiren van dieren gevallen
voor soorten worden aangewezen.

In de ZHOV is hier geen gebruik van gemaakt.

Indien met een maatwerkregel in een
omgevingsverordening wordt afgeweken van
middelen voor het doden of vangen van dieren
wordt rekening gehouden met het voorkomen
van onnodig lijden bij het doden of te vangen
dier.
Indien met een maatwerkregel in een
omgevingsverordening vergunningvrije gevallen
voor het doden van dieren worden aangewezen
wordt rekening gehouden met de belangen van
natuurbescherming, veiligheid, gezondheid en het
milieu.
In een omgevingsverordening kunnen
maatwerkregels worden gesteld over het vellen
van houtopstanden en het herbeplanten inclusief
de specifieke zorgplicht (artikel 11.116) en
ongewone voorvallen (artikel 11.123 en 11.124).

In de ZHOV is hier bij de aanwijzing van middelen
rekening mee gehouden.

facultatief

facultatief

verplicht

Bal 11.75

toegestande activiteit
met een geweer

randvoorwaardeljk

Bal 11117

maatwerkregels
houtopstanden, hout,
houtproducten

instrumenteel (sub
activiteitenregels maatwerkregels)

facultatief

Bal 15.6

maatwerkregels
gelegenheid bieden tot
zemmen en baden

instrumenteel (sub
activiteitenregels maatwerkregels)

facultatief

Bal 16.5

vergunningvrije
instrumenteel (sub
wateronttrekkingsactivit activiteitenregels)
eiten voor industriele
activiteiten

facultatief

relevante andere
artikelen

In de ZHOV in paragraaf 3.9.1.3 zijn
vergunningvrije gevallen aangewezen.

In de ZHOV is hier geen gebruik van gemaakt.

In de ZHOV is hier bij de aanwijzing van gevallen
rekening mee gehouden.

In de ZHOV in paragraaf 3.9.2 zijn maatwerkregels
opgenomen.

In een omgevingsverordening kunnen
In de ZHOV in paragraaf 3.10.2 zijn
maatwerkregels worden gesteld over het
maatwerkregels opgenomen.
gelegenheid bieden to zwemmen en baden in een
badwaterbasin inclusief de specifieke zorgplicht
(artikel 15.5).
In een omgevingsverordening kan worden
In de ZHOV is hier geen gebruik van gemaakt.
afgeweken van de aanwijzing van
vergunningplichtige gevallen voor
wateronttrekkingsactiviteit voor industriele
toepassingen.

Bal 11.42, 11.50, 11.56.

artikel

naam

relevantie

Bal 16.9

vergunningplichtige en instrumenteel (sub
vergunningvrije
activiteitenregels)
ontgrondingsactiviteiten

type eis

toelichting

provinciale invulling

facultatief

In een omgevingsverordening kan een aavullend
verbod of vergunningvrij geval worden
opgenomen voor een ontgrondingsactiviteit.

In de ZHOV in afdeling 3.11 wordt ontgronden
voor het aanleggen, onderhouden, verruimen en
verdiepen van havens en daarin gelegen
kunstwerken binnen de maasvlakte als een
vergunningvrij geval aangewezen.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

algemeen

facultatief

De begrippen van Amvb's zijn ook van toepassing
verklaard in artikel 1.1 van de ZHOV. Alle
begrippen uit de Omgevingswet en de Amvb's die
van toepassing zijn staan in de toelichting.
Aanvullende begrippen zijn opgenomen in bijlage
I van de ZHOV.

inhoudelijk

verplicht

De begripsbepalingen van de Omgevingswet zijn
van toepassing op de omgevingsverordening die
op de Omgevingswet berust. Voor de
begripsbepalingen in de Amvb's kan worden
bepaald dat die van toepassing zijn. Eventueel is
er de mogelijkheid om van begrippen af te wijken
(maar dit is niet gewenst).
In ieder geval worden regels over activiteiten die
onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen,
als bedoeld in artikel 1.2 lid 3 van de
Omgevingswet, in de omgevingsverordening
opgenomen.

Ob 2.3 lid 2 niet op te nemen regels inhoudelijk
in de
omgevingsverordening

verplicht

Regels over heffingen zitten niet in de ZHOV. De
regels over heffingen zijn per 1-1-2020 in aparte
verordeningen opgenomen. Strafbaarstelling is
geregeld in de wetten.

Ob 4.3

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Ob 4.6 lid 1 bevoegd gezag activiteit algemeen
f.
omgevingsverordening

indirect
randvoorwaardelijk

In een omgevingsverordening kunnen niet
worden opgenomen regels als bedoeld in de
bepalingen artikel 150 (strafbaarstelling) en
artikel 220 (provinciale belasting) van de
Provinciewet.
Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag
om een omgevingsvergunning als deze betrekking
heeft op een wateronttrekkingsactiviteit als
bedoeld in artikel 16.4 van het Bal of een
wateractiviteit waarvoor in de
omgevingsverordening is bepaald dat het
verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning
verboden is.
Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag om te
beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bij het stellen van regels
over een activiteit in de omgevinsgverordening is
bepaald dat het verrichten daarvan is verboden
zonder omgevingsvergunning.

Omgevingsbesluit
Ob 1.1
begrippen

Ob 2.3 lid 1 verplicht op te nemen
regels in de
omgevingsverordening

bevoegd gezag
wateractvitieit in de
omgevingsverordening

In de ZHOV zijn alle provinciale regels over
activiteiten die onderdelen van de fysieke
leefomgeving wijzigen opgenomen. Regels voor
"nautisch beheer" worden niet opgenomen. Uit
de formulering van de Scheepvaartverkeerswet
volgt dat de provincie dit niet kan integreren.
Deze regels gaan ook niet over activitieten die de
fysieke leefomgeving wijzigen. Alle andere regels
over provinciale vaarwegen en provinciale
vaarwegen zijn wel opgenomen in de ZHOV. De
integratie van de regels voor luchtvaart volgt
(indiend noodzakelijk) later wanneer het Rijk klaar
is met de ombouw van de luchtvaart regels naar
het stelsel van de Omgevingswet.

In de ZHOV worden geen regels over
wateractiviteiten, of
omgevingsvergunningplichten daarvoor,
opgenomen.

In de ZHOV zijn bij diverse onderwerpen in
hoofdstuk 3 omgevingsvergunnningplichten
ingesteld.

relevante andere
artikelen

artikel

naam

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

Ob 4.25 lid 1 advies en instemming
f.
door gedeputeerde
staten

algemeen

indirect
randvoorwaardelijk

Gedeputeerde staten zijn adviseur voor een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor
zover de aanvraag betrekking heeft op een
wateractiviteit of een andere activiteit waarvoor
in de omgevingsverordening is bepaald dat
het verrichten daarvan zonder
omgevingsvergunning is verboden als
gedeputeerde staten niet zelf bevoegd gezag
blijven (door magneetwerking naar een ander
bestuursorgaan).

Dit is een gegeven vanuit het Omgevingsbesluit.
Er blijft betrokkenheid van de provincie voor
onderwerpen waarvoor in hoofdstuk 3 van de
ZHOV omgevingsvergunningplichten zijn
ingesteld, maar waarvoor de bevoegd gezag rol
wegmagneet.

Ob 10.3b

betrokkenheid en
participatie

algemeen

verplicht, proces
randvoorwaarde

In de ZHOV is in de toelichting een paragraaf
opgenomen die hierop in gaat.

Ob 10.3c

mededeling doen in
provinciaal blad

algemeen

verplicht, proces
randvoorwaarde

Bij het vaststellen van de omgevingsverordening
wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen bij de voorbereiding zijn
betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
Bij de voorbereiding van een
omgevingsverordening, wordt van het ontwerp
mededeling gedaan in het provinciaal blad. Dit is
niet van toepassings voor inwerkingtreding van
het Omgevingsbesluit.

Ob 13.1 sub (bestuursrechtelijke
algemeen
a2
handhaving bij) verplicht
opstellen programma

Ob 14.2 lid 3 beschikbaar stellen
algemeen
informatie (toepasbare
regels) voor elektronisch
formulier

verplicht,
randvoorwaarde

Ob 14.4

proces aandachtspunt

digitale ontsluiting
omgevingsverordening

algemeen

Bij gedeputeerde staten ligt de
bestuursrechtelijke handhavingstaak, bij een bij
omgevingsverordening gestelde verplichting tot
monintoring voor zover niet gericht tot een
bestuursorgaan.
Het bevoegd gezag (gedeputeerde staten) stelt
informatie beschikbaar die nodig is om het
elektronische formulier voor het indienen van
aanvragen, meldingen of andere
informatieverplichtingen te kunnen samenstellen.

relevante andere
artikelen
Ob 4.3 en Ob 4.6 lid 1 f.

Er is een kennisgeving gedaan in het provinciaal
blad en het ontwerp is op de website van de
provincie ter inzage gelegd. Het volledig integraal
publiceren van een ontwerp in het provinciaal
blad is nog niet van toepassing op ontwerpen die
voor inwerkingtreding Omgevingswet ter inzage
zijn gelegd.
In de ZHOV zijn geen monitoringsverplichtingen
opgenomen niet gericht tot een bestuursorgaan.
Dit is dus niet van toepassing.

Alle indieningsvereisten zijn in de ZHOV in een
bijlage IV bij elkaar gezet. Hiervoor moeten
zogenaamde toepasbare regels worden gemaakt
aan aangeleverd aan het Digitaal Stelsel
Omgevingswet

De Dienst, bedoeld in artikel 2 van de
De opbouw van de ZHOV is zo gemaakt, zodat
Organisatiewet Kadaster stelt voor ontsluiting via deze gemakkelijk digitaal te ontsluiten is.
de landelijke voorziening de digitale
omgevingsverordening beschikbaar.

Ow 20.6 lid 2, 4 en 5 en
20.30, aanhef onder b.

artikel

naam

Besluit bouwwerken leefomgeving
Bbl 1.1
begrippen

Bbl Bijlage I,
onder A.
Begrippen:
algemeen
provinciaal monument
Bbl 2.8
(voorbeschermd)
provinciaal monument

relevantie

type eis

toelichting

provinciale invulling

algemeen

facultatief

De begripsbepalingen van de Omgevingswet zijn
van toepassing op de omgevingsverordening die
op de Omgevingswet berust. Voor de
begripsbepalingen in de Amvb's kan worden
bepaald dat die van toepassing zijn. Eventueel is
er de mogelijkheid om van begrippen af te wijken
(maar dit is niet gewenst).
provinciaal monument: monument of
archeologisch monument waaraan in het
omgevingsplan of de omgevingsverordening de
functie-aanduiding provinciaal monument is
gegeven;
Als een omgevingsvergunning voor een activiteit
waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald
dat het verrichten daarvan zonder
omgevingsgvergunning is verboden als die
activiteit betrekking heeft op een
(voorbeschermd) provinciaal monument, afwijkt
van de in hoofdstukken 3 tot en met 5 gestelde
regel zijn alleen de omgevingsvergunning en de
daaraan verbonden voorschriften van toepassing.

De begrippen van Amvb's zijn ook van toepassing
verklaard in artikel 1.1 van de ZHOV. Alle
begrippen uit de Omgevingswet en de Amvb's die
van toepassing zijn staan in de toelichting.
Aanvullende begrippen zijn opgenomen in bijlage
I van de ZHOV.

algemeen
instrumenteel (sub
activiteitenregels)

facultatief

Voor (voorbeschermde) provinciale monumenten
waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald
dat het verrichten van activiteiten zonder
omgevingsvergunning is verboden zijn de
voorschriften van toepassing voor zover die
afwijken van de hoofdstukken 3 tot en met 5 van
het Bbl

Er zijn geen (voorbeschermde) provinciale
monumenten in Zuid-Holland. Er zijn daarom ook
geen regels hierover in de ZHOV opgenomen.

Er zijn geen (voorbeschermde) provinciale
monumenten in Zuid-Holland. Er zijn daarom ook
geen regels hierover in de ZHOV opgenomen. Dit
is dus niet van toepassing.

relevante andere
artikelen

