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Geachte Statenleden,

Woensdag 15 juni staat in de commissie OGB de Vaststelling Omgevingsverordening Drenthe en
Delegatiebesluit Omgevingsverordening Drenthe 2023 op de agenda.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2023. Onlangs heeft de
meerderheid van de Eerste Kamer besloten dat het debat over de invoeringsdatum Omgevingswet per
1 januari 2023 op 21 juni niet doorgaat omdat men eerst een onafhankelijk ICT-oordeel over het
digitaal stelsel Omgevingswet. Voor de Omgevingsverordening geldt dat deze op dezelfde datum in
werking treedt. Indien de Omgevingswet wordt uitgesteld, geldt dit ook voor de
Omgevingsverordening Drenthe 2023.

Voor de behandeling van de Omgevingsverordening Drenthe 2023 stuur ik u in de bijlage ter informatie
de  transponeringstabel toe. Hierin wordt aangegeven wat de oorsprong is van elk artikel van de
Omgevingsverordening. Aangegeven wordt of er iets is gewijzigd. De wijzigingen die zijn aangebracht
zijn technisch van aard en/of naar aanleiding van de Omgevingswet. Waar een bijsturing of correctie is
gedaan, is dit vermeld.

Met vriendelijke groet,

Henk Brink
Gedeputeerde

+31 592 365555
h.brink@drenthe.nl

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.
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mailto:h.brink@drenthe.nl
tel:+31592365555
mailto:post@drenthe.nl
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Transponeringstabel en wijzigingenlijst

De omgevingsverordening Drenthe 2023 is voorbereid voor de aanstaande Omgevingswet. Uitgangspunt is om de regelgeving zoals die bestaat onder het huidige recht, beleidsneutraal voort te zetten onder de Omgevingswet. 



De omzetting vindt beleidsneutraal plaats met uitzondering van enkele bijsturingen, correcties en zaken waarin rijkswetgeving wegvalt of ons juist dwingt iets nieuws op te nemen. 



De onderstaande tabel is aangegeven hoe de nieuwe artikelen zijn te herleiden naar de ‘oude’ artikelen van de POV 2018. In de derde kolom is daarbij aangegeven of het nieuwe artikel iets wijzigt ten opzichte van het oude artikel. In sommige gevallen dwingt de Omgevingswet tot het opnemen van nieuwe artikelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij omgevingswaarden. Waar dit het geval is wordt dit ook aangegeven in de derde kolom. 



Vooraf een aantal verduidelijkende opmerkingen. 

· Kolom 3 gaat met name in op de wijzigingen die mogelijk inhoudelijke correcties en bijsturingen inhouden of die rechtstreeks voortvloeien uit de Omgevingswet. De meer technische wijzigingen (het wijzigen van punten, komma’s, verwijzingen naar artikelen, etc.) worden niet afzonderlijk toegelicht. 

· Delegatiebepalingen: de POV 2018 bevat enkele bepalingen waarmee aan GS de bevoegdheid wordt overgedragen kaarten en bijlagen te wijzigen of nadere regels vast te stellen. Dit wordt delegatie genoemd. De Omgevingswet maakt een einde aan deze praktijk. De bevoegdheid aan GS om delen van de Omgevingsverordening te wijzigen vindt plaats middels een separaat delegatiebesluit (artikel 2.8 Ow). Dit besluit wordt gelijktijdig aan PS voorgelegd. Alle bepalingen in de POV 2018 waarvan sprake was van delegatie zijn geschrapt en overgenomen in het delegatiebesluit. Dit is niet elke keer in onderstaande tabel benoemd. 

· Aanwijzingen: de Omgevingswet werkt met standaarden: STOP/TPOD. De bepalingen waarmee bepaalde gebieden worden aangewezen of waarmee een kaart aan een gebied wordt gekoppeld, keren grotendeels niet terug. Dit is alleen anders wanneer de Omgevingswet hier specifiek om vraagt. Door de nieuwe standaarden is het niet langer nodig afzonderlijke aanwijzingsbepalingen op te nemen. Waarvan hier sprake is in de POV 2018, zijn deze nu grotendeels verwijderd, , tenzij anders vermeld op onderstaande lijst. 

· Als meetpunt wordt de POV 2018 genomen zoals die laatstelijk is gewijzigd op 1 juni 2022. Dit is de POV zoals die momenteel geldt. 



		Nieuw artikel

		Oud artikel

		Inhoudelijke wijzigingen



		Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen



		1.1

		1.1

		De begrippen centrumgebied, kleinschalige winkels bij recreatiebedrijven, ondergeschikte detailhandel en plancapaciteit zijn toegevoegd. Ruimtelijk plan is verdwenen met komst Omgevingswet. De begrippen wezenlijke kenmerken en waarden en Natuur netwerk Nederland zijn verwijderd. Er wordt aangesloten bij de wettelijke definitie. 



		Hoofdstuk 2 Aanwijzingen



		2.1

		X

		Nieuw: Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving stelt dat de omgevingsverordening het NNN aanwijst. Dit artikel voorziet daarin.



		2.2

		X

		Nieuw: Artikel 2.13a, lid 1, van de Omgevingswet bepaalt dat de provinciale wegen waarvoor geluidsproductieplafonds worden vastgesteld, worden aangewezen bij omgevingsverordening.



		2.3

		X

		Nieuw: Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving stelt dat de omgevingsverordening het stiltegebied aanwijst. Dit artikel voorziet daarin.



		Hoofdstuk 3 Ruimtelijk Omgevingsbeleid



		3.1

		2.6

		Correctie: kernkwaliteit landschap was bij de vorige verordening per abuis van toepassing binnen het bestaand stedelijk gebied. Dat is met deze verordening gecorrigeerd.



		3.2

		2.6

		Geen



		3.3

		2.6

		Bijsturing: actualisatie archeologische kaarten naar aanleiding van nieuw onderzoek. Zie bijlage 1 bij de toelichting.



		3.4

		2.6

		Geen



		3.5

		2.6

		Geen



		3.6

		2.6

		Geen



		3.7

		2.7

		Correctie: verwijzing naar het NNN wordt losgelaten, omdat dit beschermingsregime landelijke kaders kent waarvan niet op provinciaal niveau kan worden afgeweken. 



		3.8

		2.10

		Geen



		3.9

		2.11

		Geen



		3.10

		2.12

		Geen



		3.11

		2.13

		Geen



		3.12

		2.14

		Geen, wel is het artikel op gesplitst in verband met de leesbaarheid. 



		3.13

		2.14

		Idem



		3.14

		2.15

		Geen



		3.15

		2.16

		Correctie: afwijkingsmarge van 5% stond per abuis in de toelichting. Juridisch gezien moet een dergelijke voorziening onderdeel uitmaken van de regels.



		3.16

		2.17

		Correctie: het artikel impliceerde ten onrechte dat geen woningen binnen bestaand stedelijk gebied mochten worden gebouwd. 



		3.17

		2.18

		Geen, wel is het voormalige artikel verdeeld over meerdere artikelen. Het voormalige artikel bleek lastig te volgen. Geen inhoudelijke aanpassingen.



		3.18

		2.18

		Idem



		3.19

		2.18

		Idem



		3.20

		2.18

		Geen



		3.21

		2.19

		Geen



		3.22

		2.20

		Geen



		3.23

		2.21

		Geen



		3.24

		2.22

		Geen



		3.25

		2.24

		Geen



		3.26

		2.24

		Geen



		3.27

		2.25

		Correctie: deze bepaling kwam niet overeen met de toelichting die erop werd gegeven. Daarnaast werd niet duidelijk gemaakt dat sprake was van een overlegverplichting. Deze verduidelijkingen zijn aangebracht in de aangepaste redactie.



		3.28

		2.26

		Nieuw: artikel 7.4 van het Bkl bepaalt dat de Omgevingsverordening regels bevat ter bescherming van de Koloniën van Weldadigheid. 



		3.29

		2.27

		Geen



		3.30

		2.28

		Lid 1 sub a is verwijderd. De wijzigingsbevoegdheid vervalt in de Omgevingswet. Aanvullingswet Eigendom is verwerkt in het artikel. Het woord “significant” is verwijderd omdat dit komt te vervallen in de Omgevingswet. Toegevoegd is het laatste onderdeel van de zin: “[…] die kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit, de oppervlakte of de samenhang tussen de gebieden van het Natuurnetwerk Nederland.” De verwijzing naar het Natuurbeheerplan is verwijderd. De Omgevingswet stelt dat de wezenlijke kenmerken en waarden nader uit worden gewerkt conform artikel 7.7 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). Dit is een delegatiebevoegdheid van GS. 



		3.31

		2.29

		Correctie: toegevoegd is de vijfde bullet onder lid 1 sub c ii. de tijd waarbinnen compensatie moet plaatsvinden. 

Nieuw: de woorden “per saldo” zijn verwijderd omdat de saldo-benadering komt te vervallen in de Omgevingswet.



		3.32

		2.30

		Geen



		3.33

		2.31

		Geen 



		3.34

		2.32

		Correctie: formulering was per abuis rechtstreeks werkend. Omgezet naar een instructieregel



		3.35

		2.33

		Idem



		3.36

		2.34

		Geen



		3.37

		2.35

		Geen



		3.38

		X

		Nieuw: regelt dat het tijdelijk omgevingsplan en het gemeentelijk overgangsrecht op grond van de Omgevingswet wordt gerespecteerd.



		Hoofdstuk 4 Natuurbescherming



		X

		3.1

		Vervallen



		4.1

		3.2

		Geen



		4.2

		3.3

		Geen



		4.3

		3.4

		Geen



		4.4

		3.5

		Geen



		4.5

		3.6

		Geen



		4.6

		3.7

		Geen



		4.7

		3.8

		Geen



		4.8

		3.9

		Geen



		4.10

		3.10

		Geen



		4.11

		3.13 en 3.14

		Geen



		X

		3.12

		Vervallen



		4.12

		3.15

		Geen



		4.13

		3.16

		Geen



		4.14

		3.17

		Geen



		4.15

		3.18

		Geen



		4.16

		3.19

		Geen



		4.17

		3.20

		Geen



		4.18

		3.21

		Geen



		4.19

		3.22

		Geen



		4.20

		3.23

		Geen



		4.21

		3.24

		Geen



		4.22

		3.25

		Geen



		4.23

		3.26

		Geen



		4.24

		3.27

		Geen



		4.25

		3.28

		Geen



		4.26

		3.29

		Geen



		4.27

		3.30

		Geen



		4.28 tot en met 4.33

		Wet ammoniak en veehouderij

		Nieuw: de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de bijbehorende bepalingen uit het Activiteitenbesluit vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (wegvallende rijkswetgeving). In het kader van de beleidsneutrale voortzetting van de regelgeving wordt dit onderdeel voortgezet in de omgevingsverordening. De regels die zijn opgenomen in de Ov 2023 hebben dezelfde strekking als die daarvoor in de Wav zelf waren opgenomen. 



		Hoofdstuk 5 Bodem en gesloten stortplaatsen



		5.1

		X

		Nieuw: de Ow stelt dat voor bepaalde historische gevallen van bodemverontreinigingen het oude recht van toepassing blijft. Dat wordt in deze bepaling herhaald.



		5.2 tot en met 5.7

		X

		Nieuw: Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet milieubeheer gedeeltelijk, waarbij artikelen die expliciet van toepassing zijn op gesloten stortplaatsen niet langer van toepassing zijn. Met de nieuwe artikelen wordt het eerdere beleid onder de Wet milieubeheer voortgezet.  



		Hoofdstuk 6 Grondwaterbescherming



		Algemeen

		Algemeen

		Nieuw: de indeling van dit hoofdstuk is gewijzigd. Dit is gedaan om meer structuur aan te brengen en met het oog op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Sommige artikelen uit dit hoofdstuk zijn verplaatst naar een ander hoofdstuk in de POV en enkele artikelen zijn uit dit hoofdstuk van de POV geschrapt, omdat deze geen nut/noodzaak of grondslag meer hadden onder de Omgevingswet.



		6.1

		6.3, lid 1

		Nieuw: onder het DSO/Omgevingswet is er een nieuwe manier van verwijzen, waardoor de verwijzing naar bijbehorende kaart is gewijzigd in een verwijzing naar de werkingsgebieden.



		6.2

		6.20

		Geen



		6.3

		6.5

		Geen, wel verandering van terminologie. De Omgevingswet regelt dat het begrip ‘inrichtingen’ vervalt en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ hiervoor in de plaats komt.



		6.4

		6.6

		Geen, wel verandering van terminologie. In plaats van ‘beheerplan’ wordt gesproken van waterbeheer programma. Daarnaast is het tweede lid verder gespecificeerd met de verwijzing naar de schadelijke stoffen zoals deze zijn vastgesteld door het RIVM.



		6.5

		6.7

		Geen, wel verandering in terminologie. In plaats van ‘beheerplan’ wordt gesproken van waterbeheeprogramma. Het tweede lid is vervallen, deze bevoegdheid komt GS niet meer toe gelet op artikel 3.7 Omgevingswet. 



		6.6

		6.8, 6.9, lid 1 en 2, 6.11, 6.10, 6.12 en 6.14

		Geen, wederom wel verandering van terminologie (van inrichting naar milieubelastende activiteit). Ook zijn uit verschillende artikelen de verbodsbepalingen die zien op grondwaterbeschermingsgebieden gehaald en samengevoegd in dit artikel om meer structuur in het hoofdstuk aan te brengen.



		6.7

		6.14, lid 3 sub a, b en d

		Geen



		6.8

		6.9, lid 1, sub a t/m d

		Geen



		6.9

		6.9, lid 1, sub a

		Geen



		6.10

		6.9, lid 1, sub b

		Geen



		6.11

		6.11, lid 1, sub a en b

		Geen



		6.12

		6.15, lid 1

		Bijsturing: op het onderwerp verbodszone diepe boringen heeft een bijsturing plaatsgevonden. De verbodszone geldt op een grotere diepte dan onder de POV 2018. Deze bijsturing is aangebracht gelet op recente inzichten over verontreinigingen en beschermende kleilagen.



		6.13

		6.9, lid 1, sub a t/m d

		Geen.



		6.14

		6.9, lid 2, sub a en lid 3

		Geen



		6.15

		6.9, lid 2, sub b en lid 3

		Geen



		6.16

		6.16 en 6.17

		Geen



		6.17

		6.18

		Geen



		6.18

		6.21

		Geen



		Hoofdstuk 7 Stilte



		Hoofdstuk 7

		Titel 6.4

		Stilte was een titel in de POV 2018. Dit is nu een hoofdstuk in Omgevingsverordening



		7.1

		6.23

		Correctie: lid b die betrekking had op modelvliegtuig, modelboot, of modelauto, verwijderd. Verbod wordt al geregeld in artikel 7.2. 



		7.2

		6.23

		bijsturing: Drones toegevoegd aan verboden apparaten/voertuigen, dit was niet opgenomen in POV 2018 omdat het een relatief nieuw apparaat is. Eerder werden evenementen met deze apparaten/voertuigen verboden, in artikel 7.2 wordt het volledige gebruik in stiltegebieden verboden. 



		7.3

		6.24

		Geen



		7.4

		6.25

		Geen



		7.5

		6.26

		Geen



		7.6

		6.27

		Correctie: lid 2 is komen te vervallen



		7.7

		6.28

		Geen



		Hoofdstuk 8 Ontgrondingen



		8.1

		X

		Nieuw: dit artikel regelt het toepassingsbereik van het hoofdstuk. 



		8.2

		7.1

		Geen



		8.3

		7.2

		Geen



		X

		7.3

		Dit artikel komt niet terug omdat dit nu bij wet wordt geregeld



		X

		7.4

		Bijsturing: geschrapt omdat dit artikel in de praktijk niet werd toegepast.



		X

		7.5

		Dit artikel komt niet terug omdat de verkorte procedure standaard is in de Omgevingswet. Hierdoor is deze bepaling niet meer nodig. 



		Hoofdstuk 9 Vaarverbod Drentsche Aa



		Algemeen

		Algemeen

		Kaart is geactualiseerd naar aanleiding van de feitelijke situatie. Voormalige kaart was niet overal meer actueel en wees soms gronden zonder waterloop aan.



		9.1

		8.2 en 8.4

		Geen, tekstuele samenvoeging van 8.2 en 8.4. De ‘ontheffing’ wordt vervangen door de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.



		9.2

		8.3

		Geen



		9.3

		8.5

		Geen



		Hoofdstuk 10 Water



		10.1

		-

		Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden worden vastgesteld. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.2

		9.2

		Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden worden vastgesteld. Op grond van artikel 2.10 Omgevingswet moet bij de vaststelling van een omgevingswaarde worden bepaald op welke locaties de omgevingswaarde van toepassing is. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.3

		-

		Nieuw: op grond van artikel 2.10 Omgevingswet moet bij de vaststelling van een omgevingswaarde de aard en het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen aan de verplichting moet worden voldaan worden bepaald. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.4 

		-

		Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden worden vastgesteld. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.5

		9.5

		Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden worden vastgesteld. Op grond van artikel 2.10 Omgevingswet moet bij de vaststelling van een omgevingswaarde worden bepaald op welke locaties de omgevingswaarde van toepassing is. In dit artikel wordt daarin voorzien. De overschrijdingsfrequentie is afkomstig van oud art. 9.5 POV.



		10.6

		-

		Nieuw: op grond van artikel 2.10 Omgevingswet moet bij de vaststelling van een omgevingswaarde de aard en het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen aan de verplichting moet worden voldaan worden bepaald. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.7

		-

		Nieuw: op grond van artikel 20.1 Omgevingswet wordt iedere vastgestelde omgevingswaarde door monitoring bewaakt en wordt beoordeeld of aan die omgevingswaarde wordt voldaan. Op grond van artikel 20.2 lid 1 Omgevingswet wordt bij de omgevingsverordening tot vaststelling van een omgevingswaarde de methode van monitoring en het bestuursorgaan of een andere instantie die met de uitvoering van monitoring is belast aangewezen. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.8

		-

		Nieuw: op grond van artikel 20.14 lid 1 sub a Omgevingswet zorgt het bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering  van de monitoring voor de verslaglegging van de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarden. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.9

		-

		Nieuw: op grond van artikel 20.1 Omgevingswet wordt iedere vastgestelde omgevingswaarde door monitoring bewaakt en wordt beoordeeld of aan die omgevingswaarde wordt voldaan. Op grond van artikel 20.2 lid 1 Omgevingswet wordt bij de omgevingsverordening tot vaststelling van een omgevingswaarde de methode van monitoring en het bestuursorgaan of een andere instantie die met de uitvoering van monitoring is belast aangewezen. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.10 

		-

		Nieuw: op grond van artikel 20.14 lid 1 sub a Omgevingswet zorgt het bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering  van de monitoring voor de verslaglegging van de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarden. In dit artikel wordt daarin voorzien.



		10.11 

		9.3

		Geen



		10.12 

		9.4

		Geen



		10.13	 

		9.19

		Geen, uit de Omgevingswet volgt dat het begrip ‘beheerplan’ wordt gewijzigd naar het begrip ‘waterbeheerprogramma’. Daarnaast is de verwijzing naar art. 4.6 Waterwet omgezet naar art. 3.7 Omgevingswet en art. 4.3 Bkl.



		10.14 

		9.20

		Geen, uit de Omgevingswet volgt dat het begrip ‘beheerplan’ wordt gewijzigd naar het begrip ‘waterbeheerprogramma’. De wijziging ziet enkel op deze begrippen.



		10.15 

		9.21

		Nieuw: het tweede lid is geschrapt, omdat de overzichtskaart waarnaar verwezen wordt en het bijbehorende artikel niet terugkomen onder de Omgevingswet. Het vierde lid is ook geschrapt, omdat deze bevoegdheid niet meer volgt uit de Omgevingswet. 



		10.16 

		9.22

		Geen.



		10.17 

		9.24

		Geen.



		10.18 

		9.25

		Geen.



		10.19 

		9.26

		Geen 



		10.20

		9.27

		Geen.



		10.21



		4.6 en 4.7

		Geen 



		10.22	



		4.2, 4.3 en 4.4

		Geen, artikelen zijn samengevoegd



		10.23



		4.1, lid 2

		Geen 



		10.24

		4.8

		Geen



		10.25

		9.28

		Geen



		10.26

		9.29

		Geen



		10.27

		9.30

		Geen



		Hoofdstuk 11 Provinciale infrastructuur



		Algemeen

		Algemeen

		De onderdelen wegen en vaarwegen zijn samengevoegd in één hoofdstuk: provinciale infrastructuur



		11.1 lid 1 

		10.1 

		Geen



		11.1 lid 2 

		9.14 en 10.8 

		Geen



		11.2 lid 1 

		X 

		Nieuw: Overeenkomstig artikel 8.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 



		11.2 lid 2 

		9.7 lid 2 en 10.2 lid 2  

		Geen 



		11.3 

		10.5 

		Correctie: op het onderwerp verboden heeft een correctie plaatsgevonden, omdat het is omgezet naar een algemene zorgplichtbepaling overeenkomstig artikel 6.6 lid 1 en 3 en artikel 8.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  



		11.4 

		X 

		Nieuw: Overeenkomstig artikel 6.9 en artikel 8.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving.   



		11.5 lid 1 

		10.9 lid 2 en 9.13 lid 3  

		Geen 



		11.5 lid 2 

		10.9 lid 3 en 9.13 lid 4 

		Geen 



		11.6 

		10.1 

		Nieuw: ingevoegd naar aanleiding van het DSO. 



		11.7 

		10.5, 10.6, 10.7 en 10.9 lid 1 

		Correctie: op het onderwerp verboden waarvoor ontheffing kan worden verleend heeft een correctie plaatsgevonden, omdat de activiteiten waarvoor omgevingsvergunning is vereist, expliciet worden aangeduid.  

Nieuw: de Omgevingswet stelt dat de provincie het bevoegd gezag is omgevingsvergunning te verlenen ten aanzien van het veranderen van de provinciale weginfrastructuur, zoals het aanleggen van een weg of maken van uitweg (Zie POV artikel 10.7 aanhef en onder sub a en b jo. artikel 10.10). Ten aanzien van deze wijzigingen is aansluiting gezocht bij artikel 8.16 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 



		11.8   

		X 

		Nieuw: ingevoegd naar aanleiding van het DSO. 



		11.9 

		9.6 en 9.8 lid 2 

		Geen 



		11.10 

		9.12 en 9.13 lid 1 

 

		Correctie: de activiteiten waarvoor omgevingsvergunning is vereist, worden expliciet aangeduid. Ten aanzien van deze wijzigingen is aansluiting gezocht bij artikel 6.17 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

 



		Hoofdstuk 12 Zwembaden en Zwemlocaties



		12.1

		Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

		Geen



		12.2

		Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)

		Geen



		Hoofdstuk 13 Provinciale Monumenten



		Algemeen

		Algemeen

		Dit hoofdstuk betreft een integratie van de voormalige Provinciale Monumentenverordening Drenthe 2016 (hierna PMD 2016) als instructieregels voor de gemeenten, die opgenomen moeten worden in de gemeentelijke plannen.



		13.1

		Artikel  11, lid 1 PMD 2016

		Geen



		13.2

		Artikel  11, lid 2PMD 2016

		Geen



		13.3

		Artikel 11, lid 2aPMD 2016

		Geen



		13.4

		X 

		 Nieuw: aanvraagvereisten met betrekking tot het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn nu toegevoegd waarbij deels wordt aangesloten bij de instructieregels van het Rijk aan gemeenten (bruidsschat omgevingsplan)



		13.5

		Artikel 12, lid 2 PMD 2016

		Geen



		13.6

		Artikel 11, lid 4 PMD 2016

		De voorschriften die aan een omgevingsvergunning verbonden worden met het oog op het belang van de instandhouding van de monumentale waarde zijn geconcretiseerd en gespecificeerd.



		13.7

		Artikel 12, lid 1 en lid 3 PMD 2016

		Geen



		Hoofdstuk 14 Handhaving en toezicht



		14.1

		12.3

		Geen, voor de volledigheid wordt hier vermeld dat artikel 12.1 en 12.2 van de POV 2018 niet terugkeren, omdat de Omgevingswet deze bepalingen verbiedt.



		14.2

		Artikel 2 Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

		Geen



		14.3

		Artikel 3 Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

		Geen



		14.4

		Artikel 4 Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

		Geen



		14.5

		Artikel 5 Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving

		Geen



		Hoofdstuk 15 Slotbepalingen



		15.1

		13.1

		Standaardbepaling[footnoteRef:2] [2:  Specifiek voor deze bepaling wordt erop gewezen dat de ‘intrekking’ van een verordening niet kan ingaan voor de inwerkingtreding van de verordening die voorziet in de intrekking. Vergelijk bijvoorbeeld ook de Invoeringswet Omgevingswet die reeds in 2020 is vastgesteld en de Wet ruimtelijke ordening intrekt. De intrekking is echter nog niet ingegaan, omdat de Invoeringswet nog niet in werking is getreden (intrekking: artikel 3.1 Invoeringswet Omgevingswet, inwerkingtreding artikel 5.1 Invoeringswet Omgevingswet).] 




		15.2

		13.4

		Dit artikel bewerkstelligt dat de verordening gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt.



		15.3

		X

		Standaardbepaling



		BIJLAGEN



		Bijlage I

		X

		Dit is een verplichte bijlage die vereist is voor een goede ontsluiting op het DSO.



		Bijlage 1

		X

		Nieuw: passages uit de visie die benodigd zijn voor de uitleg van de verordening zijn toegevoegd. Vloeit voort uit eisen DSO.



		Bijlage 2

		X

		Idem



		Bijlage 3

		X

		Idem



		Bijlage 4

		X

		Nieuw: het BKL bepaalt dat de kernkwaliteiten van het wereldergoed worden uitgewerkt bij omgevingsverordening.



		Bijlage 5 vrijstellingenlijst

		Bijlage IV

		Naar aanleiding van een zienswijze zijn de bunzing, wezel en hermelijn van de vrijstellingenlijst verwijderd.



		Bijlage 6

		Bijlage V

		Geen



		Bijlage 7 

		Bijlage VI

		Geen



		Bijlage 8

		Bijlage VII

		Geen



		Bijlage 9

		Bijlage VIII

		Geen



		Bijlage 10

		Bijlage I

		Geen



		Bijlage 11

		Bijlage II

		Geen



		Bijlage 12

		Bijlage X

		Geen



		Bijlage 13

		X

		Nieuw, ter uitwerking van de omgevingswaarden



		Bijlage 14

		Bijlage III

		Geen



		Bijlage 15

		Kaart C3

		Geen









Transponeringstabel en wijzigingenlijst 
De omgevingsverordening Drenthe 2023 is voorbereid voor de aanstaande Omgevingswet. Uitgangspunt is om 
de regelgeving zoals die bestaat onder het huidige recht, beleidsneutraal voort te zetten onder de 
Omgevingswet.  
 
De omzetting vindt beleidsneutraal plaats met uitzondering van enkele bijsturingen, correcties en zaken waarin 
rijkswetgeving wegvalt of ons juist dwingt iets nieuws op te nemen.  
 
De onderstaande tabel is aangegeven hoe de nieuwe artikelen zijn te herleiden naar de ‘oude’ artikelen van de 
POV 2018. In de derde kolom is daarbij aangegeven of het nieuwe artikel iets wijzigt ten opzichte van het oude 
artikel. In sommige gevallen dwingt de Omgevingswet tot het opnemen van nieuwe artikelen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij omgevingswaarden. Waar dit het geval is wordt dit ook aangegeven in de derde 
kolom.  
 
Vooraf een aantal verduidelijkende opmerkingen.  

- Kolom 3 gaat met name in op de wijzigingen die mogelijk inhoudelijke correcties en bijsturingen 
inhouden of die rechtstreeks voortvloeien uit de Omgevingswet. De meer technische wijzigingen (het 
wijzigen van punten, komma’s, verwijzingen naar artikelen, etc.) worden niet afzonderlijk toegelicht.  

- Delegatiebepalingen: de POV 2018 bevat enkele bepalingen waarmee aan GS de bevoegdheid wordt 
overgedragen kaarten en bijlagen te wijzigen of nadere regels vast te stellen. Dit wordt delegatie 
genoemd. De Omgevingswet maakt een einde aan deze praktijk. De bevoegdheid aan GS om delen van 
de Omgevingsverordening te wijzigen vindt plaats middels een separaat delegatiebesluit (artikel 2.8 
Ow). Dit besluit wordt gelijktijdig aan PS voorgelegd. Alle bepalingen in de POV 2018 waarvan sprake 
was van delegatie zijn geschrapt en overgenomen in het delegatiebesluit. Dit is niet elke keer in 
onderstaande tabel benoemd.  

- Aanwijzingen: de Omgevingswet werkt met standaarden: STOP/TPOD. De bepalingen waarmee 
bepaalde gebieden worden aangewezen of waarmee een kaart aan een gebied wordt gekoppeld, 
keren grotendeels niet terug. Dit is alleen anders wanneer de Omgevingswet hier specifiek om vraagt. 
Door de nieuwe standaarden is het niet langer nodig afzonderlijke aanwijzingsbepalingen op te 
nemen. Waarvan hier sprake is in de POV 2018, zijn deze nu grotendeels verwijderd, , tenzij anders 
vermeld op onderstaande lijst.  

- Als meetpunt wordt de POV 2018 genomen zoals die laatstelijk is gewijzigd op 1 juni 2022. Dit is de 
POV zoals die momenteel geldt.  

 
Nieuw artikel Oud artikel Inhoudelijke wijzigingen 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
1.1 1.1 De begrippen centrumgebied, kleinschalige winkels bij 

recreatiebedrijven, ondergeschikte detailhandel en 
plancapaciteit zijn toegevoegd. Ruimtelijk plan is 
verdwenen met komst Omgevingswet. De begrippen 
wezenlijke kenmerken en waarden en Natuur netwerk 
Nederland zijn verwijderd. Er wordt aangesloten bij de 
wettelijke definitie.  

Hoofdstuk 2 Aanwijzingen 
2.1 X Nieuw: Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving stelt dat de 

omgevingsverordening het NNN aanwijst. Dit artikel 
voorziet daarin. 

2.2 X Nieuw: Artikel 2.13a, lid 1, van de Omgevingswet bepaalt 
dat de provinciale wegen waarvoor 
geluidsproductieplafonds worden vastgesteld, worden 
aangewezen bij omgevingsverordening. 



2.3 X Nieuw: Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving stelt dat de 
omgevingsverordening het stiltegebied aanwijst. Dit 
artikel voorziet daarin. 

Hoofdstuk 3 Ruimtelijk Omgevingsbeleid 
3.1 2.6 Correctie: kernkwaliteit landschap was bij de vorige 

verordening per abuis van toepassing binnen het 
bestaand stedelijk gebied. Dat is met deze verordening 
gecorrigeerd. 

3.2 2.6 Geen 
3.3 2.6 Bijsturing: actualisatie archeologische kaarten naar 

aanleiding van nieuw onderzoek. Zie bijlage 1 bij de 
toelichting. 

3.4 2.6 Geen 
3.5 2.6 Geen 
3.6 2.6 Geen 
3.7 2.7 Correctie: verwijzing naar het NNN wordt losgelaten, 

omdat dit beschermingsregime landelijke kaders kent 
waarvan niet op provinciaal niveau kan worden 
afgeweken.  

3.8 2.10 Geen 
3.9 2.11 Geen 
3.10 2.12 Geen 
3.11 2.13 Geen 
3.12 2.14 Geen, wel is het artikel op gesplitst in verband met de 

leesbaarheid.  
3.13 2.14 Idem 
3.14 2.15 Geen 
3.15 2.16 Correctie: afwijkingsmarge van 5% stond per abuis in de 

toelichting. Juridisch gezien moet een dergelijke 
voorziening onderdeel uitmaken van de regels. 

3.16 2.17 Correctie: het artikel impliceerde ten onrechte dat geen 
woningen binnen bestaand stedelijk gebied mochten 
worden gebouwd.  

3.17 2.18 Geen, wel is het voormalige artikel verdeeld over 
meerdere artikelen. Het voormalige artikel bleek lastig te 
volgen. Geen inhoudelijke aanpassingen. 

3.18 2.18 Idem 
3.19 2.18 Idem 
3.20 2.18 Geen 
3.21 2.19 Geen 
3.22 2.20 Geen 
3.23 2.21 Geen 
3.24 2.22 Geen 
3.25 2.24 Geen 
3.26 2.24 Geen 



3.27 2.25 Correctie: deze bepaling kwam niet overeen met de 
toelichting die erop werd gegeven. Daarnaast werd niet 
duidelijk gemaakt dat sprake was van een 
overlegverplichting. Deze verduidelijkingen zijn 
aangebracht in de aangepaste redactie. 

3.28 2.26 Nieuw: artikel 7.4 van het Bkl bepaalt dat de 
Omgevingsverordening regels bevat ter bescherming van 
de Koloniën van Weldadigheid.  

3.29 2.27 Geen 
3.30 2.28 Lid 1 sub a is verwijderd. De wijzigingsbevoegdheid vervalt 

in de Omgevingswet. Aanvullingswet Eigendom is 
verwerkt in het artikel. Het woord “significant” is 
verwijderd omdat dit komt te vervallen in de 
Omgevingswet. Toegevoegd is het laatste onderdeel van 
de zin: “[…] die kunnen leiden tot een vermindering van 
de kwaliteit, de oppervlakte of de samenhang tussen de 
gebieden van het Natuurnetwerk Nederland.” De 
verwijzing naar het Natuurbeheerplan is verwijderd. De 
Omgevingswet stelt dat de wezenlijke kenmerken en 
waarden nader uit worden gewerkt conform artikel 7.7 
Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). Dit is een 
delegatiebevoegdheid van GS.  

3.31 2.29 Correctie: toegevoegd is de vijfde bullet onder lid 1 sub c 
ii. de tijd waarbinnen compensatie moet plaatsvinden.  
Nieuw: de woorden “per saldo” zijn verwijderd omdat de 
saldo-benadering komt te vervallen in de Omgevingswet. 

3.32 2.30 Geen 
3.33 2.31 Geen  
3.34 2.32 Correctie: formulering was per abuis rechtstreeks 

werkend. Omgezet naar een instructieregel 
3.35 2.33 Idem 
3.36 2.34 Geen 
3.37 2.35 Geen 
3.38 X Nieuw: regelt dat het tijdelijk omgevingsplan en het 

gemeentelijk overgangsrecht op grond van de 
Omgevingswet wordt gerespecteerd. 

Hoofdstuk 4 Natuurbescherming 
X 3.1 Vervallen 
4.1 3.2 Geen 
4.2 3.3 Geen 
4.3 3.4 Geen 
4.4 3.5 Geen 
4.5 3.6 Geen 
4.6 3.7 Geen 
4.7 3.8 Geen 
4.8 3.9 Geen 



4.10 3.10 Geen 
4.11 3.13 en 3.14 Geen 
X 3.12 Vervallen 
4.12 3.15 Geen 
4.13 3.16 Geen 
4.14 3.17 Geen 
4.15 3.18 Geen 
4.16 3.19 Geen 
4.17 3.20 Geen 
4.18 3.21 Geen 
4.19 3.22 Geen 
4.20 3.23 Geen 
4.21 3.24 Geen 
4.22 3.25 Geen 
4.23 3.26 Geen 
4.24 3.27 Geen 
4.25 3.28 Geen 
4.26 3.29 Geen 
4.27 3.30 Geen 
4.28 tot en met 4.33 Wet ammoniak en 

veehouderij 
Nieuw: de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de 
bijbehorende bepalingen uit het Activiteitenbesluit 
vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet 
(wegvallende rijkswetgeving). In het kader van de 
beleidsneutrale voortzetting van de regelgeving wordt dit 
onderdeel voortgezet in de omgevingsverordening. De 
regels die zijn opgenomen in de Ov 2023 hebben dezelfde 
strekking als die daarvoor in de Wav zelf waren 
opgenomen.  

Hoofdstuk 5 Bodem en gesloten stortplaatsen 
5.1 X Nieuw: de Ow stelt dat voor bepaalde historische gevallen 

van bodemverontreinigingen het oude recht van 
toepassing blijft. Dat wordt in deze bepaling herhaald. 

5.2 tot en met 5.7 X Nieuw: Met de komst van de Omgevingswet vervalt de 
Wet milieubeheer gedeeltelijk, waarbij artikelen die 
expliciet van toepassing zijn op gesloten stortplaatsen niet 
langer van toepassing zijn. Met de nieuwe artikelen wordt 
het eerdere beleid onder de Wet milieubeheer 
voortgezet.   

Hoofdstuk 6 Grondwaterbescherming 
Algemeen Algemeen Nieuw: de indeling van dit hoofdstuk is gewijzigd. Dit is 

gedaan om meer structuur aan te brengen en met het oog 
op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Sommige 
artikelen uit dit hoofdstuk zijn verplaatst naar een ander 
hoofdstuk in de POV en enkele artikelen zijn uit dit 
hoofdstuk van de POV geschrapt, omdat deze geen 
nut/noodzaak of grondslag meer hadden onder de 
Omgevingswet. 



6.1 6.3, lid 1 Nieuw: onder het DSO/Omgevingswet is er een nieuwe 
manier van verwijzen, waardoor de verwijzing naar 
bijbehorende kaart is gewijzigd in een verwijzing naar de 
werkingsgebieden. 

6.2 6.20 Geen 
6.3 6.5 Geen, wel verandering van terminologie. De 

Omgevingswet regelt dat het begrip ‘inrichtingen’ vervalt 
en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ hiervoor in de 
plaats komt. 

6.4 6.6 Geen, wel verandering van terminologie. In plaats van 
‘beheerplan’ wordt gesproken van waterbeheer 
programma. Daarnaast is het tweede lid verder 
gespecificeerd met de verwijzing naar de schadelijke 
stoffen zoals deze zijn vastgesteld door het RIVM. 

6.5 6.7 Geen, wel verandering in terminologie. In plaats van 
‘beheerplan’ wordt gesproken van 
waterbeheeprogramma. Het tweede lid is vervallen, deze 
bevoegdheid komt GS niet meer toe gelet op artikel 3.7 
Omgevingswet.  

6.6 6.8, 6.9, lid 1 en 2, 
6.11, 6.10, 6.12 en 
6.14 

Geen, wederom wel verandering van terminologie (van 
inrichting naar milieubelastende activiteit). Ook zijn uit 
verschillende artikelen de verbodsbepalingen die zien op 
grondwaterbeschermingsgebieden gehaald en 
samengevoegd in dit artikel om meer structuur in het 
hoofdstuk aan te brengen. 

6.7 6.14, lid 3 sub a, b en 
d 

Geen 

6.8 6.9, lid 1, sub a t/m d Geen 
6.9 6.9, lid 1, sub a Geen 
6.10 6.9, lid 1, sub b Geen 
6.11 6.11, lid 1, sub a en b Geen 
6.12 6.15, lid 1 Bijsturing: op het onderwerp verbodszone diepe boringen 

heeft een bijsturing plaatsgevonden. De verbodszone 
geldt op een grotere diepte dan onder de POV 2018. Deze 
bijsturing is aangebracht gelet op recente inzichten over 
verontreinigingen en beschermende kleilagen. 

6.13 6.9, lid 1, sub a t/m d Geen. 
6.14 6.9, lid 2, sub a en lid 

3 
Geen 

6.15 6.9, lid 2, sub b en lid 
3 

Geen 

6.16 6.16 en 6.17 Geen 
6.17 6.18 Geen 
6.18 6.21 Geen 
Hoofdstuk 7 Stilte 
Hoofdstuk 7 Titel 6.4 Stilte was een titel in de POV 2018. Dit is nu een 

hoofdstuk in Omgevingsverordening 



7.1 6.23 Correctie: lid b die betrekking had op modelvliegtuig, 
modelboot, of modelauto, verwijderd. Verbod wordt al 
geregeld in artikel 7.2.  

7.2 6.23 bijsturing: Drones toegevoegd aan verboden 
apparaten/voertuigen, dit was niet opgenomen in POV 
2018 omdat het een relatief nieuw apparaat is. Eerder 
werden evenementen met deze apparaten/voertuigen 
verboden, in artikel 7.2 wordt het volledige gebruik in 
stiltegebieden verboden.  

7.3 6.24 Geen 
7.4 6.25 Geen 
7.5 6.26 Geen 
7.6 6.27 Correctie: lid 2 is komen te vervallen 
7.7 6.28 Geen 
Hoofdstuk 8 Ontgrondingen 
8.1 X Nieuw: dit artikel regelt het toepassingsbereik van het 

hoofdstuk.  
8.2 7.1 Geen 
8.3 7.2 Geen 
X 7.3 Dit artikel komt niet terug omdat dit nu bij wet wordt 

geregeld 
X 7.4 Bijsturing: geschrapt omdat dit artikel in de praktijk niet 

werd toegepast. 
X 7.5 Dit artikel komt niet terug omdat de verkorte procedure 

standaard is in de Omgevingswet. Hierdoor is deze 
bepaling niet meer nodig.  

Hoofdstuk 9 Vaarverbod Drentsche Aa 
Algemeen Algemeen Kaart is geactualiseerd naar aanleiding van de feitelijke 

situatie. Voormalige kaart was niet overal meer actueel en 
wees soms gronden zonder waterloop aan. 

9.1 8.2 en 8.4 Geen, tekstuele samenvoeging van 8.2 en 8.4. De 
‘ontheffing’ wordt vervangen door de 
omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. 

9.2 8.3 Geen 
9.3 8.5 Geen 
Hoofdstuk 10 Water 
10.1 - Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij 

provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere 
dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een 
andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden 
worden vastgesteld. In dit artikel wordt daarin voorzien. 

10.2 9.2 Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij 
provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere 
dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een 
andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden 
worden vastgesteld. Op grond van artikel 2.10 
Omgevingswet moet bij de vaststelling van een 



omgevingswaarde worden bepaald op welke locaties de 
omgevingswaarde van toepassing is. In dit artikel wordt 
daarin voorzien. 

10.3 - Nieuw: op grond van artikel 2.10 Omgevingswet moet bij 
de vaststelling van een omgevingswaarde de aard en het 
tijdstip waarop of de termijn waarbinnen aan de 
verplichting moet worden voldaan worden bepaald. In dit 
artikel wordt daarin voorzien. 

10.4  - Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij 
provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere 
dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een 
andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden 
worden vastgesteld. In dit artikel wordt daarin voorzien. 

10.5 9.5 Nieuw: op grond van artikel 2.13 Omgevingswet moet bij 
provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen andere 
dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een 
andere beheerder dan het Rijk, omgevingswaarden 
worden vastgesteld. Op grond van artikel 2.10 
Omgevingswet moet bij de vaststelling van een 
omgevingswaarde worden bepaald op welke locaties de 
omgevingswaarde van toepassing is. In dit artikel wordt 
daarin voorzien. De overschrijdingsfrequentie is afkomstig 
van oud art. 9.5 POV. 

10.6 - Nieuw: op grond van artikel 2.10 Omgevingswet moet bij 
de vaststelling van een omgevingswaarde de aard en het 
tijdstip waarop of de termijn waarbinnen aan de 
verplichting moet worden voldaan worden bepaald. In dit 
artikel wordt daarin voorzien. 

10.7 - Nieuw: op grond van artikel 20.1 Omgevingswet wordt 
iedere vastgestelde omgevingswaarde door monitoring 
bewaakt en wordt beoordeeld of aan die 
omgevingswaarde wordt voldaan. Op grond van artikel 
20.2 lid 1 Omgevingswet wordt bij de 
omgevingsverordening tot vaststelling van een 
omgevingswaarde de methode van monitoring en het 
bestuursorgaan of een andere instantie die met de 
uitvoering van monitoring is belast aangewezen. In dit 
artikel wordt daarin voorzien. 

10.8 - Nieuw: op grond van artikel 20.14 lid 1 sub a 
Omgevingswet zorgt het bestuursorgaan dat is belast met 
de uitvoering  van de monitoring voor de verslaglegging 
van de resultaten van de monitoring van de 
omgevingswaarden. In dit artikel wordt daarin voorzien. 

10.9 - Nieuw: op grond van artikel 20.1 Omgevingswet wordt 
iedere vastgestelde omgevingswaarde door monitoring 
bewaakt en wordt beoordeeld of aan die 
omgevingswaarde wordt voldaan. Op grond van artikel 



20.2 lid 1 Omgevingswet wordt bij de 
omgevingsverordening tot vaststelling van een 
omgevingswaarde de methode van monitoring en het 
bestuursorgaan of een andere instantie die met de 
uitvoering van monitoring is belast aangewezen. In dit 
artikel wordt daarin voorzien. 

10.10  - Nieuw: op grond van artikel 20.14 lid 1 sub a 
Omgevingswet zorgt het bestuursorgaan dat is belast met 
de uitvoering  van de monitoring voor de verslaglegging 
van de resultaten van de monitoring van de 
omgevingswaarden. In dit artikel wordt daarin voorzien. 

10.11  9.3 Geen 
10.12  9.4 Geen 
10.13   9.19 Geen, uit de Omgevingswet volgt dat het begrip 

‘beheerplan’ wordt gewijzigd naar het begrip 
‘waterbeheerprogramma’. Daarnaast is de verwijzing naar 
art. 4.6 Waterwet omgezet naar art. 3.7 Omgevingswet en 
art. 4.3 Bkl. 

10.14  9.20 Geen, uit de Omgevingswet volgt dat het begrip 
‘beheerplan’ wordt gewijzigd naar het begrip 
‘waterbeheerprogramma’. De wijziging ziet enkel op deze 
begrippen. 

10.15  9.21 Nieuw: het tweede lid is geschrapt, omdat de 
overzichtskaart waarnaar verwezen wordt en het 
bijbehorende artikel niet terugkomen onder de 
Omgevingswet. Het vierde lid is ook geschrapt, omdat 
deze bevoegdheid niet meer volgt uit de Omgevingswet.  

10.16  9.22 Geen. 
10.17  9.24 Geen. 
10.18  9.25 Geen. 
10.19  9.26 Geen  
10.20 9.27 Geen. 
10.21 
 

4.6 en 4.7 Geen  

10.22  
 

4.2, 4.3 en 4.4 Geen, artikelen zijn samengevoegd 

10.23 
 

4.1, lid 2 Geen  

10.24 4.8 Geen 
10.25 9.28 Geen 
10.26 9.29 Geen 
10.27 9.30 Geen 
Hoofdstuk 11 Provinciale infrastructuur 
Algemeen Algemeen De onderdelen wegen en vaarwegen zijn samengevoegd 

in één hoofdstuk: provinciale infrastructuur 
11.1 lid 1  10.1  Geen 
11.1 lid 2  9.14 en 10.8  Geen 



11.2 lid 1  X  Nieuw: Overeenkomstig artikel 8.2 van het Besluit 
activiteiten leefomgeving.  

11.2 lid 2  9.7 lid 2 en 10.2 lid 2   Geen  
11.3  10.5  Correctie: op het onderwerp verboden heeft een correctie 

plaatsgevonden, omdat het is omgezet naar een algemene 
zorgplichtbepaling overeenkomstig artikel 6.6 lid 1 en 3 en 
artikel 8.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving.   

11.4  X  Nieuw: Overeenkomstig artikel 6.9 en artikel 8.9 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving.    

11.5 lid 1  10.9 lid 2 en 9.13 lid 
3   

Geen  

11.5 lid 2  10.9 lid 3 en 9.13 lid 
4  

Geen  

11.6  10.1  Nieuw: ingevoegd naar aanleiding van het DSO.  
11.7  10.5, 10.6, 10.7 en 

10.9 lid 1  
Correctie: op het onderwerp verboden waarvoor 
ontheffing kan worden verleend heeft een correctie 
plaatsgevonden, omdat de activiteiten waarvoor 
omgevingsvergunning is vereist, expliciet worden 
aangeduid.   
Nieuw: de Omgevingswet stelt dat de provincie het 
bevoegd gezag is omgevingsvergunning te verlenen ten 
aanzien van het veranderen van de 
provinciale weginfrastructuur, zoals het aanleggen van 
een weg of maken van uitweg (Zie POV artikel 10.7 aanhef 
en onder sub a en b jo. artikel 10.10). Ten aanzien van 
deze wijzigingen is aansluiting gezocht bij artikel 8.16 van 
het Besluit activiteiten leefomgeving.  

11.8    X  Nieuw: ingevoegd naar aanleiding van het DSO.  
11.9  9.6 en 9.8 lid 2  Geen  
11.10  9.12 en 9.13 lid 1  

  
Correctie: de activiteiten waarvoor omgevingsvergunning 
is vereist, worden expliciet aangeduid. Ten aanzien van 
deze wijzigingen is aansluiting gezocht bij artikel 6.17 lid 1 
van het Besluit activiteiten leefomgeving.  
  

Hoofdstuk 12 Zwembaden en Zwemlocaties 
12.1 Besluit hygiëne en 

veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 
(Bhvbz) 

Geen 

12.2 Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 
(Bhvbz) 

Geen 

Hoofdstuk 13 Provinciale Monumenten 
Algemeen Algemeen Dit hoofdstuk betreft een integratie van de voormalige 

Provinciale Monumentenverordening Drenthe 2016 
(hierna PMD 2016) als instructieregels voor de 
gemeenten, die opgenomen moeten worden in de 
gemeentelijke plannen. 



13.1 Artikel  11, lid 1 PMD 
2016 

Geen 

13.2 Artikel  11, lid 2PMD 
2016 

Geen 

13.3 Artikel 11, lid 2aPMD 
2016 

Geen 

13.4 X   Nieuw: aanvraagvereisten met betrekking tot het 
aanvragen van een omgevingsvergunning zijn nu 
toegevoegd waarbij deels wordt aangesloten bij de 
instructieregels van het Rijk aan gemeenten (bruidsschat 
omgevingsplan) 

13.5 Artikel 12, lid 2 PMD 
2016 

Geen 

13.6 Artikel 11, lid 4 PMD 
2016 

De voorschriften die aan een omgevingsvergunning 
verbonden worden met het oog op het belang van de 
instandhouding van de monumentale waarde zijn 
geconcretiseerd en gespecificeerd. 

13.7 Artikel 12, lid 1 en lid 
3 PMD 2016 

Geen 

Hoofdstuk 14 Handhaving en toezicht 
14.1 12.3 Geen, voor de volledigheid wordt hier vermeld dat artikel 

12.1 en 12.2 van de POV 2018 niet terugkeren, omdat de 
Omgevingswet deze bepalingen verbiedt. 

14.2 Artikel 2 
Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, 
toezicht en 
handhaving 

Geen 

14.3 Artikel 3 
Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, 
toezicht en 
handhaving 

Geen 

14.4 Artikel 4 
Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, 
toezicht en 
handhaving 

Geen 

14.5 Artikel 5 
Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, 
toezicht en 
handhaving 

Geen 

Hoofdstuk 15 Slotbepalingen 



15.1 13.1 Standaardbepaling1 
15.2 13.4 Dit artikel bewerkstelligt dat de verordening gelijktijdig 

met de Omgevingswet in werking treedt. 
15.3 X Standaardbepaling 
BIJLAGEN 

Bijlage I X Dit is een verplichte bijlage die vereist is voor een goede 
ontsluiting op het DSO. 

Bijlage 1 X Nieuw: passages uit de visie die benodigd zijn voor de 
uitleg van de verordening zijn toegevoegd. Vloeit voort uit 
eisen DSO. 

Bijlage 2 X Idem 
Bijlage 3 X Idem 
Bijlage 4 X Nieuw: het BKL bepaalt dat de kernkwaliteiten van het 

wereldergoed worden uitgewerkt bij 
omgevingsverordening. 

Bijlage 5 
vrijstellingenlijst 

Bijlage IV Naar aanleiding van een zienswijze zijn de bunzing, wezel 
en hermelijn van de vrijstellingenlijst verwijderd. 

Bijlage 6 Bijlage V Geen 
Bijlage 7  Bijlage VI Geen 
Bijlage 8 Bijlage VII Geen 
Bijlage 9 Bijlage VIII Geen 
Bijlage 10 Bijlage I Geen 
Bijlage 11 Bijlage II Geen 
Bijlage 12 Bijlage X Geen 
Bijlage 13 X Nieuw, ter uitwerking van de omgevingswaarden 
Bijlage 14 Bijlage III Geen 
Bijlage 15 Kaart C3 Geen 

 

 
1 Specifiek voor deze bepaling wordt erop gewezen dat de ‘intrekking’ van een verordening niet kan ingaan voor de 
inwerkingtreding van de verordening die voorziet in de intrekking. Vergelijk bijvoorbeeld ook de Invoeringswet Omgevingswet 
die reeds in 2020 is vastgesteld en de Wet ruimtelijke ordening intrekt. De intrekking is echter nog niet ingegaan, omdat de 
Invoeringswet nog niet in werking is getreden (intrekking: artikel 3.1 Invoeringswet Omgevingswet, inwerkingtreding artikel 5.1 
Invoeringswet Omgevingswet). 


