
Besluit J-l1 2016-762-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het herziene voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 november 2016'

kenm erk 41 I 3.4 I 20 1 6004245;

BESLUITEN

Artikel I

vast te stellen de volgende wijzigingen van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe (Pov):

A. in te voegen een hoofdstuk 4 (Natuurbescherming) overeenkomstig de bij dit besluit behorende

bijlagen, bestaande uit:

1. tekst van hoofdstuk 4

2. bijlagen lV tot en met Vlll

3. toelichting oP hoofdstuk 4

B. waar in de verordening sprake is van "Ecologische Hoofdstructuur" dit te wijzigen in:

Natuurnetwerk Nederland ;

C. artikel 10.14 komt te luiden:

1. Het is verboden om:

a. zodanig te handelen of na te laten dat aan vaarwegen schade wordt of kan worden toe-

gebracht;

b. zodanig te handelen of na te laten dat het veilig en doelmatig gebruik of de instandhouding

VanVaarwegeninderuimstezinwordtofkanwordenbelet;
c. veranderingen aan te brengen aan de vaarweg;

d. enig werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in, onder of

binnen een afstand van 10 meter landinwaarts van de vaarweg horizontaalgemeten vanuit

de oeverlijn;

e. onverminderd het bepaalde in artikel 1.23van het Binnenvaartpolitiereglement, een

waterweg te gebruiken voor het houden van wedstrijden of evenementen'

2. Dein het eerste lid genoemde verboden gelden tevens voor situaties buiten vaarwegen waarbij

het doelmatig en veilig gebruik van dte vaarwegen in het geding is.

3. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen van het eerste lid,

indien de belangen bedoeld in artikel '10.10 zich daartegen niet verzetten. Aan een ontheffing

kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden'

4.Eenontheffingkanwordeningetrokkenofgewijzigdindien:
a. de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de ontheffing niet meer op dezelfde wiize zou

worden vedeend;

b. de ontheffing gedurende twee jaar niet is gebruikt;

c. gebleken is dat de ontheffing is verleend op basis van door de houder verstrekte onjuiste

gegevens;

d. de in het derde lid bedoelde voorschriften of beperkingen niet of niet voldoende worden

nageleefd.
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D. in artikel 10.2l,tweede lid, wordt de in de eerste zin opgenomen verwijzing naar artikel 10.27 
'

derde lid, vervangen door: artikel 10.26, derde lid;

E. in artikel 10.25, derde lid, komt de zinsnede "zoals dat is ondergebracht bijTNO/DINO" te ver-

vallen.

Artikel ll
Voor bekendmaking van het besluit uit artikel I brengen Gedeputeerde Staten de in hoofdstuk 4 van

de provinciale Omgevingsverordening Drenthe voorkomende aanhalingen van delen, hoofdstukken,

titels, paragrafen, artikelen en bijlagen in overeenstemming met de geldende nummering van de

Provinciale Omgevingsverordening.

Artikellll
Dit besluit treedt in werking op 1 ianuari 2017

Assen, l4 december 2016

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier


