
Wijzigingen t.o.v. Eindconcept Omgevingsverordening 

Op 1 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het Eindconcept Omgevingsverordening 

NH2020 vastgesteld. De Provinciale Staten hebben hier over vergaderd op 5 en 22 oktober. 

Zij hebben diverse wijzigingen voorgesteld via amendementen. Hieronder vind je een 

overzicht van de aangenomen amendementen en moties.  

Let op: Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 

besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij op 22 oktober 

namen zijn voorgenomen besluiten. Om te voorkomen dat het stemmen te lang zou duren, gaven 

de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij. Na de vergadering volgt een 

schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie kunnen bevestigen.  

- Vuurwerk in stiltegebieden: In de nieuwe omgevingsverordening is het altijd verboden 

om vuurwerk af steken in stiltegebieden. Voorheen kon er in bijzondere gevallen met 

ontheffing van de Gedeputeerde Staten vuurwerk worden afgestoken in stiltegebieden. 

Bekijk hier het amendement dat is aangenomen.  

 

- Obstakellicht windmolen: Op windmolens moet de minimale variant van het 

obstakellicht toegepast worden. Bekijk hier het amendement dat is aangenomen.  

 

- Hellingweg, Broek in Waterland: Een deel van de Hellingweg in Broek in Waterland wordt 

uit het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en Landelijk gebied gehaald, inclusief de 

woningen aan de noordwestzijde t/m de verharding van de zuidoostelijke kavel. Bekijk 

hier het amendement met daarin een kaart.  

 

- Houtrakpolder: De Amsterdamse Golfclub (AGC) wordt toegevoegd aan het Bijzonder 

Provinciaal Landschap. Het BPL-gebied wordt hiermee logischer, omdat de Amsterdamse 

Golfclub (AGC) voorheen ook in de Rijksbufferzone lag. Bekijk hier het amendement met 

daarin een kaart.  

 

- Terrein Tergooi ziekenhuis, Blaricum: Met de gemeente wordt opnieuw gekeken naar de 

BPL-begrenzing bij het terrein van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum. De begrenzing 

wordt opnieuw bekeken omdat er niet genoeg rekening is gehouden met het bouwvlak in 

het bestemmingsplan. Het gebied om het terrein van het ziekenhuis is begrensd met BPL, 

omdat het van grote ecologische waarde (direct gelegen langs een belangrijke ecologische 

verbinding) en landschappelijke waarde (maakt onderdeel uit van het illusielandschap van 

het gooi). Bekijk hier het amendement. 

Moties die aangenomen zijn, maar buiten de Omgevingsverordening vallen: 

- Tiny houses: Experimenten en activiteiten met Tiny Houses worden door Gedeputeerde 

Staten positief benaderd. Regionale woonakkoorden bieden mogelijkheden om hier 

afspraken over te maken met de provincie. Bekijk hier de motie.  

 

- Leidraad weidevogels: De provincie geeft gemeenten meer voorlichting over de 

kernkwaliteiten (waaronder habitat weidevogels) van het Bijzonder Provinciaal Landschap 

en over de wet natuurbescherming zodat gemeenten weidevogels beter kunnen 

beschermen. Bekijk hier de motie.  

 

- Agrarisch bouwperceel: Voor de Omgevingsverordening NH2022 (de opvolger van de 

Omgevingsverordening NH2020) wordt de provincie gevraagd te komen met een 

alternatieve uitwerking van artikel 6.7 om meer ruimte te bieden voor transformatie van 

agrarische bouwpercelen, mits het bebouwde oppervlakte significant afneemt en een 

positieve bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 

Bekijk de hier de motie.  

 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100257725
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100264353
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100264354
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100264358
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100257811
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100264362
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100257939
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100264352


- Zijpe- en Hazepolder, Schagen: De provincie is met de gemeente Schagen een 

verkenning gestart naar de mogelijkheden om de begrenzing van BPL rondom Schagen 

anders te leggen, om ruimte te zoeken voor ontwikkelingen waarvoor binnenstedelijk 

geen plaats is. Hier worden de Zijpe- en Hazepolder in meegenomen om te kijken of deze 

kunnen worden opgenomen in het BPL. Bekijk hier de motie.  

 

Noot voor de redactie 

Voor vragen kun je terecht bij Wendy Dallinga, communicatieadviseur provincie Noord-Holland: 

0618609421 of dallingaw@noord-holland.nl.  

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100264377
mailto:dallingaw@noord-holland.nl

