
Omgevingsverordening NH2020

Toelichting ontwerp



Omgevingsverordening

Presentator
Presentatienotities
20 verordeningen samenvoegenAmbities en ontwikkelprincipes én sturingsfilosofie Omgevingsvisie vertalenSturingsfilosofie: lokaal wat kan, regionaal wat moet. Ruimte voor differentiatie en lokale/regionale afwegingOok: plek geven aan coalitieakkoord



Participatie 
Omgevingsverordening

Presentator
Presentatienotities
4 botsproefsessies 8 bestuurlijke botsproeven1 congresThematische sessies over BPLThematische sessies per regio over begrenzing4 regionale raadsbijeenkomsten



Insteek ontwerp
• Omzetten:

• Bodem, gesloten stortplaatsen, ontgrondingen
• Natuur/flora/fauna
• Regionale Luchthavens
• Erfgoed

• Verduidelijken:
• Water
• Wegen

• Aanpassen obv sturingsfilosofie en coalitieakkoord:
• PRV
• PMV



Omgevingsverordening

Belangrijkste wijzigingen

Presentator
Presentatienotities
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige PRV



Woningbouw

Context: huidige regels nieuwe woningbouw

1. Regionale 
behoefte?

2. Binnenstedelijk 
op te lossen?

3. Multimodale 
locatie buiten 
stedelijk?

Provinciale Ruimtelijke Verordening: 

Regionale schriftelijke afspraken

Presentator
Presentatienotities
Tot 11 woningen. VoorbeeldfotoOmgevingsvisie/coalitieakkoordLaten we het helemaal vrij (veel discussie tijdens participatie/consultatieNee:



Woningbouw

Context: Onderscheid kleinschalig/grootschalig

> 11 woningen
> 500 m2

=
grootschalig

Provinciale Ruimtelijke Verordening: 

Kleinschalige ontwikkelingen 

Presentator
Presentatienotities
Tot 11 woningen. VoorbeeldfotoOmgevingsvisie/coalitieakkoordLaten we het helemaal vrij (veel discussie tijdens participatie/consultatieNee:



Omgevingsvisie, Coalitieakkoord

Ruimte voor kleinschalige woningbouw

• Regionale afspraken wonen ook over kleinschalig;
• Altijd aan de kern of in of aan een lint;
• Uitzondering: functiewijziging naar wonen: 

• Slopen bestaande bedrijfsbebouwing;
• 1500 m2 sloop: tweede woning mogelijk.

Presentator
Presentatienotities
Tot 11 woningen. Voorbeeldfoto. In de huidige PRV waren dit soort kleine woningbouwontwikkelingen in landelijk gebied niet mogelijk.Omgevingsvisie/coalitieakkoordLaten we het helemaal vrij als provincie? Veel over gediscussieerd in participatie. Ook politiek/bestuurlijk in PNH veel discussie. Uitkomst:Nee, we nemen hierover wel regels op, maar maken in NHN onder voorwaarden wel meer mogelijk. Uitzondering op de regionale afspraken en aan de kern: functiewijziging van een bedrijfsfunctie midden in het landelijk gebied naar wonen. Waarom niet terug naar de oude ruimte voor ruimteregeling:We laten nu meer ruimte voor kleinschalige woningbouw aan de rand van kernenWe willen geen woonenclaves van meer dan 2 woningen midden in het landelijk gebiedOok viel de werking van de huidige regeling tegen:Doel huidige regeling: ruimtelijke kwaliteit door opruimen storende bebouwingPraktijkervaring huidige regeling:Middel om kleinschalige woningbouw midden in landelijk gebied mogelijk te makenDiscussie over storendheidDiscussie over begrenzing winst op 5%



Tot 500 m2

Overige kleinschalige ontwikkelingen

• Alleen op bestaand bouwvlak
• Uitzondering: schuilstallen

Presentator
Presentatienotities
Overige ontwikkelingen:Viel onder hetzelfde verbod;Laten we die vrij? Gaat over klein;Nee, verrommeling tegengaan. Dus:



Omgevingsvisie

Bijzonder Provinciaal Landschap

- Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waarden, de karakteristiek en het 
draagvermogen van het landschap;

- Vereenvoudiging van het landschappelijk beleid met minder regimes;

Presentator
Presentatienotities
Sturen op kernkwaliteiten of wezenlijke kenmerken en waarden, ipv verbodsbepalingen en uitzonderingen



Omgevingsverordening: beschermd landelijk gebied

Vereenvoudiging

• Natuurnetwerk Nederland
• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden (Unesco)
• Bijzonder Provinciaal Landschap

Presentator
Presentatienotities
Sturen op kernkwaliteiten of wezenlijke kenmerken en waarden, ipv verbodsbepalingen en uitzonderingenOnderwerp van discussie bij vaststelling visie:Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waarden, de karakteristiek en het draagvermogen van het landschap;Vereenvoudiging van het landschappelijk beleid met minder regimes;Naast WKW van NNN ook WKW (kernkwaliteiten) landschap.



Regel

Bijzonder Provinciaal Landschap

• Kernkwaliteiten (gebiedsgericht) als bijlage bij de verordening
• Geen nieuwe (grote) stedelijke ontwikkelingen
• Overig: alleen als kernkwaliteiten niet worden aangetast
• Afweging: gemeente

Presentator
Presentatienotities
Dus ten opzichte van huidige regimes meer ruimte voor kleinschalige woningbouw, mits de kernkwaliteiten niet worden aangetast.Wel moet aan de overige regels voor kleinschalige woningbouw worden voldaan:Regionale afstemmingAan een kern of in of aan een lint.



Hoe werkt het in de praktijk

Bijzonder Provinciaal Landschap

Voorbeeld: 10 woningen:
1. Regionale afspraken
2. In kern of in of aan een lint?
3. In BPL: kernkwaliteiten niet aantasten: motiveren

Presentator
Presentatienotities
We gaan samen met de gemeenten de werkwijze nader vormgeven. Mogelijk kan de ARO nieuwe stijl daar een rol in spelen. 



Uitgangspunten begrenzing

Bijzonder Provinciaal Landschap

• Huidige regimes weidevogelleefgebied, bufferzone en aardkundig monument;
• Waar nodig: landschappelijk logische begrenzing:

• Kwaliteitsbeeld Landschap NH2050
• Cultuurhistorische waardenkaart
• Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

• Ambtelijke sessies en deskundigenoordeel

Presentator
Presentatienotities
Er is dus landelijk gebied dat nu geen regime heeft, maar op basis van bovenstaande uitgangspunten wel als BPL wordt begrensd. Dit om tot een logische en goed te onderbouwen gebiedsindeling/gebiedsbegrenzing te komen





Omgevingsvisie

Klimaatadaptatie

• Rekening houden met risico’s van klimaatverandering
• Wateroverlast, overstroming, hitte, droogte
• Maatregelen en overleg

Presentator
Presentatienotities
Oproep gemeenten aan provincie om dit te regelenLevel playingfield1. De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt bevat een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de risico’s van klimaatverandering, 2. De beschrijving als bedoeld in de beschrijving wordt in ieder geval betroken het risico op; wateroverlast, risico op overstroming, hitte en droogte. Deze beschrijving wordt opgesteld na overleg met het betreffende waterschap en de betreffende veiligheidsregio.; 3. De toelichting van een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat tevens een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om de in het eerste lid omschreven risico’s te voorkomen of te beperken en welke afweging daarbij is gemaakt. Vraag: wie doet wat??



Coalitieakkoord: ja, mits. Vooruitlopend op RES.

In NHN geen mogelijkheden vooruitlopend op de RES 

Ruimte voor windenergie MRA 

Presentator
Presentatienotities




Samenhang instructieregels



Omgevingsvisie/Omgevingswet

Ruimte voor experiment/meerwaarde

• Experiment en meerwaarde:
• Experiment tbv innovatie ontwikkelingen
• Activiteiten met meerwaarde
• Draagt bij aan doelen Omgevingsvisie NH2050
• Participatie
• GS wijzen gebied aan waar van Omgevingsverordening kan worden afgeweken
• Jaarlijks rapporteren aan PS

Presentator
Presentatienotities
Voorbeeld noemen van meerwaarde: Brabant



Planning

• 10 april 2020 Einde terinzagelegging
• Mei 2020 Statenvoordracht in GS
• Eind mei 2020 Hoorzittingen PS voor raadsleden
• Juni 2020 Omgevingsverordening NH2020 in PS-commissies
• 29 juni 2020 Omgevingsverordening NH2020 ter vaststelling in PS
• 15 juli 2020 Inwerkingtreding



Vragen
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