ERRATUM
OMGEVINGSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT,
DELEGATIEBESLUIT EN NOTA VAN BEANTWOORDING

Behorende bij besluitvorming van Provinciale Staten op 23 maart 2022
De via de technische vragen geconstateerde taal- en tikfouten in het Statenvoorstel, het delegatiebesluit, de
Ontwerp Omgevingsverordening en Nota van Beantwoording worden via het mandaat van GS voor redactionele
wijzigingen aangepast in de definitieve versie van de Omgevingsverordening.

Statenvoorstel
Op bladzijde 4 van het Statenvoorstel moet onder het kopje Hoofdstuk 1 Algemeen, de zin:
… Dit heeft geleid tot het vereenvoudigen en schrapen van de helft van de regels. Daarnaast zijn de
mogelijkheden voor het verlenen van ontheffing, de toepassing van de hardheidsclausule en innovaties en
experimenten
toegevoegd. …
Worden gewijzigd in:
… Dit heeft geleid tot het vereenvoudigen en schrappen van de helft van de regels. Daarnaast zijn de
mogelijkheden voor het verlenen van ontheffing, ontheffing voor innovaties en experimenten en de
toepassing van de hardheidsclausule toegevoegd.
Delegatiebesluit
Op bladzijde 2 van het besluit staat in artikel 3.7 Opslag van schadelijke stoffen in
grondwaterbeschermingsgebieden moet het woord niet in de zin:
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat het verbod, bedoeld in artikel 3.28, eerste lid, van de
Omgevingsverordening, niet geldt niet voor: …
Worden verwijderd:
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat het verbod, bedoeld in artikel 3.28, eerste lid, van de
Omgevingsverordening, niet geldt voor: …

Omgevingsverordening
In Artikel 4.39 Beoordelingsregel Omgevingsvergunning evenementen van de Ontwerp
Omgevingsverordening moet de tekst:
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een evenement wordt in ieder geval geweigerd indien:
a. een evenement onaanvaardbare verstoring van of schade aan natuur en landschap tot gevolg zou
hebben. De route van een evenement ligt buiten het natuurnetwerk Nederland en voldaan moet
worden aan het bepaalde in paragraaf 9.4.2 (regels over activiteiten Stiltegebied);
b. ……….
c. ……….
d. ……….
Worden gewijzigd in:
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Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een evenement wordt in ieder geval geweigerd indien:
a. een evenement onaanvaardbare verstoring van of schade aan natuur en landschap tot gevolg zou
hebben; of
b. de route van een evenement binnen het natuurnetwerk Nederland ligt;
c. ……….
d. ……….
e. ……….
Hierbij vervalt de zin: … ‘en voldaan moet worden aan het bepaalde in paragraaf 9.4.2 (regels over activiteiten
Stiltegebied)’. In de Omgevingsverordening gelden altijd ook de regels vanuit andere thema’s. De zin is daarmee
overbodig en past niet bij de opzet van de verordening.
De toelichting op Artikel 8.7 Instructieregel beperken bodembewerking:
Het gaat hier om een regeling voor agrarische bodembewerkingen (onder meer scheuren en ploegen).
Deze bodembewerkingen zijn onacceptabel doordat de bodemdaling hierdoor versnelt.
Bodembewerkingen die worden uitgevoerd ten behoeve van graslandvernieuwing of aanleg van een
andere blijvende teelt zijn wel toegestaan, vanwege het beperktere effect op de bodemdaling (in
vergelijking met bijvoorbeeld maïsteelt), het minder frequent voorkomen en het grote belang dat dit kan
hebben voor de bedrijfsvoering op een grondgebonden veehouderijbedrijf zoals veel voorkomt in de
veengebieden.
Wordt aangevuld met:
Ook zonder dat dit expliciet benoemd staat, is binnen het gebied van artikel 8.7 begreppelen wel
toegestaan als dat gedaan wordt in blijvend grasland of een andere blijvende teelt.

Nota van Beantwoording
De tekst op bladzijde 40 (antwoord laatste vraag) van de concept Nota van beantwoording:
“[…] Als bij het begreppelen veen naar boven komt, dan is dat niet toegestaan. Bedrijf van particulier (045)
ligt buiten gebied “beperkten bodembewerking: Daar gelden de beperkingen van de bodembewerkingen
niet.
In de toelichting op artikel 8.7 is aangegeven “Deze bodembewerkingen zijn onacceptabel doordat de
bodemdaling hierdoor versnelt.” Hier wordt bedoeld dat het niet is toegestaan. Dit wordt aangepast in de
toelichting op het artikel. Aanpassing verordening: in de toelichting op artikel 8.7 wordt het woord
‘onacceptabel’ vervangen door de woorden ‘niet toegestaan’”.
Wordt aangevuld met:
Ook zonder dat dit expliciet benoemd staat, is binnen het gebied van artikel 8.7 begreppelen wel
toegestaan als dat gedaan wordt in blijvend grasland of een andere blijvende teelt.
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