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Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders 
bepaald, verstaan onder:
1. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: team van onafhankelijke deskundigen met nadruk op het 

terrein van landschapsarchitectuur, stedenbouw, cultuurhistorie en met aandacht voor onder meer 
water, natuur, economie en landbouw, dat hulp biedt bij en adviseert over nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, inclusief de locatieafweging en de en ruimtelijke 
inpassing

2. afhaalpunt ten behoeve van internethandel: voorziening ten behoeve van de levering en 
retournering aan consumenten van vooraf elders bestelde goederen, waarbij geen verkoop, 
productadvisering of uitstalling plaatsvindt

3. agrarisch aanverwant bedrijf: een bedrijf in landelijk gebied dat hoofdzakelijk is gericht op het 
leveren van goederen en diensten aan agrarische bedrijven of het leveren van goederen en diensten 
ten behoeve van aanleg en onderhoud van groene of recreatieve gebieden, en gebruik maakt van 
werktuigen, apparatuur of agrarisch loonwerk

4. agrarisch bedrijf: een bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door het telen van gewassen 
of het houden van dieren, daaronder begrepen een productiegerichte paardenhouderij, houtteelt, 
zaadveredeling en de teelt van watergebonden organismen als planten, algen, weekdieren, 
schelpdieren en vissen

5. agrarisch bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond waarop bebouwing met een hoofdgebouw en 
bijbehorende gebouwen van een agrarisch bedrijf is toegestaan

6. bebouwde kom: gebied gelegen binnen de grenzen als bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994

7. bebouwing: één of meerdere gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde
8. bedrijfsmatige exploitatie: het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een 

zodanig beheer/exploitatie, dat in de verblijfsrecreatieve functie daadwerkelijk sprake is van kort 
verblijf met als focus toeristische vernachtingsmogelijkheden

9. bedrijfswoning: een woning die gezien ligging en functie bedoeld is voor de huisvesting van 
personen wier aanwezigheid gelet op de bestemming van een gebouw of terrein noodzakelijk is

10. bedrijventerrein: een terrein van minimaal 1 ha bruto grondoppervlak dat vanwege zijn 
bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-
commerciële dienstverlening en industrie. Onder de beschrijving vallen daarmee ook (delen van) 
bedrijventerreinen die gedeeltelijk, maar niet overwegend, bestemd en geschikt zijn voor 
kantoorgebouwen. Ook vallen daaronder de zeehaventerreinen welke met laad en/ of loskade langs 
diep vaarwater toegankelijk zijn voor grote zeeschepen. De volgende terreinen vallen hier niet 
onder: terrein voor grondstoffenwinning, olie- en gaswinning, terrein voor waterwinning, terrein 
voor agrarische doeleinden, terrein voor afvalstort

11. beheerplan: plan als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet
12. beperkingengebied provinciale wegen: alle percelen direct langs een provinciale weg of binnen een 

gebied van 20 meter langs een provinciale weg waar vanwege de aanwezigheid van de provinciale 
weg regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het functioneren van 
de provinciale weg

13. beperkt kwetsbaar object: beperkt kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen

14. beschermd monument: als zodanig aangewezen monument, ten aanzien waarvan is besloten tot 
opname in het provinciaal erfgoedregister

15. beschermde structuur: stads- of dorpsgezicht, ten aanzien waarvan is besloten tot opname in het 
provinciaal erfgoedregister

1 BEGRIPPEN

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2020-01-01/#HoofdstukII_Paragraaf3_Artikel20a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2020-01-01/#HoofdstukII_Paragraaf3_Artikel20a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2020-01-01/#Hoofdstuk4_Paragraaf3_Artikel4.6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016767/2016-01-01/#Paragraaf1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016767/2016-01-01/#Paragraaf1_Artikel1
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16. bestaand: onder bestaand worden begrepen:
a. op het tijdstip van inwerkingtreding van de betreffende bepaling rechtmatig aanwezig;
b. op het tijdstip van inwerkingtreding van de betreffende bepaling op grond van een 

omgevingsvergunning toegestaan of waarvoor op dat tijdstip een aanvraag om een 
omgevingsvergunning is ingediend die op grond van op dat moment geldende regels moet of kan 
worden verleend, of;

c. op het tijdstip van inwerkingtreding van de betreffende bepaling op grond van een geldend 
ruimtelijk plan toegestaan.

17. BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging 
Interprovinciaal Overleg

18. binnenschip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet
19. boskern: een min of meer aaneengesloten houtsopstand met in totaal een oppervlakte vanaf circa vijf 

hectare bos
20. dorpslint: langgerekte lijn van aaneengesloten of op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing ten 

behoeve van overwegend stedelijke functies
21. cultuurhistorische waarden: de fysieke overblijfselen van de historie, zowel bovengronds (gebouwde 

monumenten) en ondergronds (archeologie) als het cultuurlandschap met zijn historische 
landschapselementen als verbinding daartussen

22. erfgoedregister: provinciaal erfgoedregister als bedoeld in artikel 3.17, derde lid, van de Erfgoedwet
23. erftoegangsweg: weg met een verblijfskarakter, die primair bedoeld is voor bestemmingsverkeer
24. evaluatieverslag bodemsanering: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming
25. evenementen: publieke gebeurtenissen, anders dan wedstrijden zoals bedoeld in artikel 10 van de 

Wegenverkeerswet
26. gebruiksgerichte paardenhouderij: een voorziening gericht op het houden van paarden waarbij het rijden 

met of mennen van paarden primair gericht is op gebruik door de ruiter, amazone of menner, niet zijnde 
een manege

27. gedenkteken: niet aard- en nagelvast voorwerp zonder verkeersfunctie op de weg dat dient ter 
nagedachtenis aan één of meerdere dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval dat op de weg heeft 
plaatsgevonden

28. geitenhouderij: een inrichting, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, geheel of 
gedeeltelijk gericht op het fokken, mesten en houden van geiten

29. geluidsgevoelig object: woning, ander geluidsgevoelig gebouw en geluidsgevoelig terrein als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder

30. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de Wet 
milieubeheer

31. geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in de Beleidsregel beoordeling geurhinder 
inrichtingen provincie Noord-Holland

32. glastuinbouwbedrijf: een agrarisch bedrijf waarbij de teelt van assimilerende organismen onder invloed 
van licht in een kas plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden

33. havengebonden bedrijf: bedrijf dat blijvend is gericht op het vervoer van goederen en personen over water 
of op activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met de afwikkeling van schepen en het daarmee 
verbonden personen- en vrachtverkeer en op grond van deze activiteiten direct aan kadeterrein moet 
worden gesitueerd

34. havengerelateerd bedrijf: bedrijf dat zich blijvend richt op de dienstverlening aan havengebonden 
bedrijven en afhankelijk is van:
a. de binding met de havengebonden bedrijven, en
b. de nabijheid van havengebonden bedrijven

35. helikoptervlucht van maatschappelijk belang: een Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)-vlucht 
of een politievlucht zoals bedoeld in de vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 of een daarmee 
verband houdende vlucht gericht op het innemen van brandstof of een vlucht gericht op opleiding en 
training die nodig zijn voor de veilige uitvoering van een dergelijke vlucht

36. hoofdinfrastructuur: hoofdweg of landelijk spoorweg, met bijbehorende voorzieningen, zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Tracéwet

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023009/2018-07-28/#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2017-09-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf3.4_Artikel3.17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01/#HoofdstukIV_Paragraaf3_Artikel39c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01/#HoofdstukIV_Paragraaf3_Artikel39c
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2020-01-01/#HoofdstukII_Paragraaf1_Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2020-01-01/#HoofdstukII_Paragraaf1_Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/2017-05-01/#HoofdstukI_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14/#Hoofdstuk8_Paragraaf8.2_Artikel8.47
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14/#Hoofdstuk8_Paragraaf8.2_Artikel8.47
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006147/2020-01-01/#HoofdstukI_Artikel1
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37. intensieve veehouderij: een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf dat slacht-, fok-, leg-, pels- of 
melkdieren houdt, zonder of nagenoeg zonder weidegang of vrije uitloop, met uitzondering van 
veehouderij waarin producten worden vervaardigd die gecertificeerd zijn volgens in Nederland geldende 
regelgeving van de Europese Unie voor biologische producten en met uitzondering van viskwekerij

38. kantoorlocatie: een terrein van minimaal 1 hectare bruto grondoppervlak dat vanwege zijn bestemming 
bestemd en geschikt is voor gebruik door kantoren en openbare gebouwen, daaronder niet begrepen een 
terrein dat in overwegende mate bestemd is voor detailhandel of horeca

39. kas: bouwwerk van hoofdzakelijk glas of ander lichtdoorlatend materiaal, bedoeld voor de teelt van 
assimilerende organismen

40. kern: gebied met aaneengesloten of op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing, die is geconcentreerd 
tot een samenhangende structuur, ten behoeve van overwegend stedelijke functies

41. kleinschalige ontwikkeling: nieuwe bebouwing voor stedelijke functies die gelet op de kleinschaligheid 
en beperkte ruimtelijke gevolgen niet wordt aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 1.1.1, eerste lid onder i, van het Besluit ruimtelijke ordening

42. kort verblijf: van ‘verblijf voor een korte periode’ is in ieder geval sprake als de gasten feitelijk maximaal 
zes maanden in deze accommodatie verblijven

43. kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving: de in landelijke samenwerking tussen 
bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria vergunningverlening, 
toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die zijn belast 
met de uitvoering en handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van de wetten, 
bedoeld in artikel 5.1 van deze wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat 
hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is

44. kwetsbaar gewas: de onder ‘landbouw’ en ‘vollegrondsgroenteteelt’ beschreven teelten, met uitzondering 
van niet kwetsbare gewassen

45. kwetsbaar object: kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
46. ladingtank: tank vast verbonden met een binnenschip waarvan de wanden hetzij door de scheepsromp 

zelf, hetzij door van de scheepsromp onafhankelijke wanden zijn gevormd
47. landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - daaronder begrepen 

fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - en elke andere vorm van bodemcultuur in 
Nederland

48. landbouwkundige bewerkingen: werkzaamheden in verband met de normale uitvoering van het teeltplan 
als ploegen, eggen, frezen, egaliseren en scheuren.

49. landschappelijke waarden: de essentiële elementen en kenmerken van landschappen, fysiek van aard 
zoals beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

50. maaiveldcriterium: het oppervlak van een gebied dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij de 
berekening van de kans op een overstroming.

51. manege: een bedrijf gericht op het lesgeven in paardrijden aan derden en daarvoor paarden houdt
52. melding Vuurwerkbesluit: melding als bedoeld in het vuurwerkbesluit, artikel 3B.4, onderdeel 4, met 

betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk
53. milieucontour: grafische weergave van de bestaande milieugebruiksruimte
54. milieugebruiksruimte: milieugevolgen van activiteiten van bedrijven, welke milieugevolgen zijn 

toegestaan op basis van een vergunning, algemene regel of andere toestemming van overheidswege
55. milieugevoelig object: een geluidsgevoelig object, een beperkt kwetsbaar object, een kwetsbaar object, een 

geurgevoelig object, een minder geurgevoelig object of een overig geurgevoelig object
56. minder geurgevoelig object: minder geurgevoelig object als bedoeld in de Beleidsregel beoordeling 

geurhinder inrichtingen provincie Noord-Holland
57. monument: onroerende zaak die als cultureel erfgoed van belang is voor de provincie Noord-Holland 

wegens haar cultuurhistorische waarde
58. natuurbouwprojecten: eenmalige inrichtingsmaatregelen, die tot doel hebben de natuurlijke gesteldheid 

van een terrein te herstellen, te versterken of te ontwikkelen, die geen deel uitmaken van normaal 
onderhoud en die een omvorming van bestaande natuur tot gevolg hebben

59. natura 2000-gebied: gebied als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming
60. nautisch beheerder: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet
61. nazorgmaatregelen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en 

tweede lid, van de Wet milieubeheer
62. nazorgplan: een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28/#Hoofdstuk5_Paragraaf5.1_Artikel5.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016767/2016-01-01/#Paragraaf1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013360/2019-11-29/#Hoofdstuk3b_Artikel3B.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013360/2019-11-29/#Hoofdstuk3b_Artikel3B.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004364/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01/#HoofdstukIV_Paragraaf3_Artikel39d
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63. niet-kwetsbaar gewas: weide-, hooi- of graszaadpercelen waarvan het grasgewas minimaal zes maanden 
oud is en granen en graszaad vanaf afrijping (vanaf 1 juni)

64. oever (vaarweg): de langs een vaarweg aanwezige natuurlijke overgang van water naar land of de 
aangebrachte oevervoorziening met inbegrip van de daarvoor benodigde verankering;

65. opschalen (windturbines): vervanging van een windturbine door een windturbine met een groter 
opgesteld vermogen

66. onderhoudsplichtige (vaarwegen): de natuurlijke of rechtspersoon, die op grond van de wet of enige 
andere wet, concessie, eigendom, overeenkomst of anderszins de verplichting heeft ervoor te zorgen dat 
de vaarweg en daarbij behorende oever en werk onderhouden wordt.

67. ontbrandingstoestemming: toestemming als bedoeld in hoofdstuk 3b van het vuurwerkbesluit
68. ontgassen: afvoeren van restladingdamp uit een ladingtank waarbij restladingdampen terechtkomen in 

de open lucht
69. ontgrondingen: voor de definitie ontgronden vanuit de ‘iedere werkzaamheid aan of in de hoogteligging 

van een terrein of waarbij de bodem van een water wordt verlaagd’. Het is duidelijk dat ook machinale 
ontgraving of baggeractiviteit daar onder vallen

70. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water als 
bedoel in artikel 1.1. van de Waterwet

71. opstelling voor zonne-energie: een samenstel van bouwwerken op het maaiveld, ten behoeve van het 
opwekken van elektriciteit of warmte door het opvangen van de straling van de zon

72. overig geurgevoelig object: overig geurgevoelig object als bedoeld in de Beleidsregel beoordeling 
geurhinder inrichtingen provincie Noord-Holland

73. peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de Waterwet
74. preventief middel: middel dat kan worden ingezet om de in het geding zijnde belangen te beschermen 

zonder de betrokken dieren te doden of te verwonden
75. productiegerichte paardenhouderij: een agrarisch bedrijf gericht op het houden van paarden, waarbij 

uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en met paarden worden verricht die primair gericht zijn op 
het voortbrengen, africhten, trainen en verhandelen van paarden

76. provinciale weg: een openbare weg, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet en Wegenwet, in wegbeheer bij 
de provincie Noord-Holland, met inbegrip van: de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen 
behorende paden en bermen en andere zich in de nabij van die wegen bevindende of daarmee rechtstreeks 
verbonden verkeersvoorzieningen en inclusief de vrijwaringszone

77. redengevende omschrijving: de beschrijving van het monument en de motivering van de aanwijzing tot 
beschermd monument, dan wel beschermde structuur

78. referentieniveau omgevingsgeluid: het niveau dat 95% van de tijd wordt overschreden conform het 
bepaalde in de ICG publicatie IL-HR-15-01 (1981)

79. regionaal waterplan: plan als bedoeld in artikel 4.4 van de Waterwet
80. regionale waterkering: waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de Waterwet, die 

beveiliging biedt tegen overstroming en die als zodanig is aangewezen in deze verordening
81. restladingdamp: damp die na het lossen in de ladingtank van een schip achterblijft
82. ruimtelijk plan:

a. bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
b. wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet 

ruimtelijke ordening;
c. beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening;
d. omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of van de beheersverordening 
wordt afgeweken, voor zover het betreft de planologische gebruiksactiviteiten als genoemd in artikel 
4, onderdelen 9 en 11, van bijlage II bij het Besluit ruimtelijke ordening;

e. omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of van de beheersverordening 
wordt afgeweken; of

83. projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet.
84. saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming
85. schade aan gewassen: schade aan bedrijfsmatige teelt van landbouwgewassen
86. staat van bedrijfsactiviteiten: indeling van bedrijven in categorieën overeenkomstig of vergelijkbaar met 

de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering, uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2020-01-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1_Artikel1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2020-01-01/#Hoofdstuk5_Paragraaf1_Artikel5.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2020-01-01/#Hoofdstuk4_Paragraaf2_Artikel4.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01/#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01/#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01/#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01/#Hoofdstuk3A_Artikel3.38
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28/#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28/#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28/#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28/#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.12
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/2020-01-01/#Hoofdstuk2_Afdeling6_Artikel2.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01/#HoofdstukIV_Paragraaf3_Artikel39
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87. stads- of dorpsgezicht: groep van onroerende zaken die als cultureel erfgoed van belang is voor de 
provincie Noord-Holland wegens haar cultuurhistorische waarde, onderlinge ruimtelijke of structurele 
samenhang en in welke groep zich een of meer van rijks-, provincie- of gemeentewege beschermde 
monumenten bevinden

88. stedelijke functies: functies die verband houden met wonen, bedrijven, voorzieningen, stedelijk water en 
stedelijk groen

89. stedelijke ontwikkeling: ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder i, van het Besluit 
ruimtelijke ordening

90. stoffen: chemische elementen, verbindingen daarvan dan wel mengsels van die elementen of 
verbindingen

91. stroomweg: dit type weg is bestemd om veel verkeer te verwerken met zo min mogelijk oponthoud en zo 
min mogelijk conflicten. De stroomweg is bij voorkeur ongelijkvloers en zonder uitwegen

92. terreinbeherende organisatie: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie die het beheer van 
natuur- of recreatiegebieden in haar statuten als doelstelling heeft opgenomen

93. uitvoeringsorganisatie: de organisatie die door Gedeputeerde Staten is gemandateerd voor het uitvoeren 
van de bevoegd gezag taken uit de Wet bodembescherming

94. uitweg: een constructie ter ontsluiting van een kadastraal perceel
95. UN-nummer: een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, zoals 

vastgelegd in de Recommendations on the Transport of Dangerous Goods van de Verenigde Naties
96. vaarweg: voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water in de zin van artikel 1.01, onder D, 

onderdeel 5°, van het Binnenvaartpolitiereglement
97. vaarwegbeheer: de overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van een 

vaarweg en bijbehorende werken
98. vaarwegbeheerder: het bevoegde bestuursorgaan van het overheidslichaam dat met het vaarwegbeheer is 

belast of waaraan de uitvoering van het vaarwegbeheer in medebewind is opgedragen
99. vaarwegprofiel: de minimale breedte, diepte en vrije doorvaarthoogte van de vaarweg
100. verblijfsrecreatie: een bedrijfsactiviteit die enkel of in hoofdzaak is gericht op het tegen vergoeding 

verstrekken van (nacht)verblijfsmogelijkheden
101. verwaarloosbaar bodemrisico: een situatie als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende 
maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een 
stof, verwaarloosbaar is gemaakt

102. volumineuze detailhandel: vormen van detailhandel waarvan de winkelformules een assortiment voeren 
van overwegend ruimte vergende goederen, waaronder bouwmarkten, tuincentra, 
woninginrichtingszaken, auto-, boten- en caravanbedrijven mede worden begrepen

103. volwaardig agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf dat tenminste aan één volledige arbeidskracht een 
inkomen verschaft

104. waterbodem: de bodem en de natte oever van oppervlaktewaterlichamen
105. watergang: een water dat deel uitmaakt of deel gaat uitmaken van een stelsel, dat noodzakelijk is voor de 

af- en aanvoer van water in een bepaald gebied
106. waterschap: waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 

Hoogheemraadschap van Rijnland ieder voor zover hun bevoegdheid strekt en zij zijn gelegen in Noord-
Holland

107. watersporttoestel: een toestel of vaartuig dat voor één of meerdere personen is gebouwd of ingericht ten 
behoeve van een glijdende beweging door of over het water

108. weg: de openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, voor zover in beheer 
bij de provincie Noord-Holland

109. wegbeheer: de publiekrechtelijke zeggenschap en de verantwoordelijkheid voor de weg, met inbegrip van 
de plicht tot onderhoud en de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen en het al dan niet toestaan van 
handelingen van derden of gedogen van situaties die van invloed zijn op de toestand of het gebruik van de 
weg

110. werk (gesloten stortplaatsen): een werk als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit
111. werk (vaarweg en wegen): alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren, 

boven, op, in, onder of langs een vaarweg gelegen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01/#DeelI_Hoofdstuk1_Artikel1.01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01/#DeelI_Hoofdstuk1_Artikel1.01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2020-01-01/#Hoofdstuk1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2019-12-18/#Hoofdstuk1_Artikel1
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112. windturbine: een door wind aangedreven bouwwerk met een rotordiameter van ten minste 5 meter of een 
ashoogte van ten minste 7 meter waarmee energie wordt opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk 
behorende infrastructurele voorzieningen, met uitzonderingen van traditionele windmolens of replica’s 
hiervan

113. winkelgebied: een gebied dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor meerdere vestigingen 
van detailhandel, eventueel in samenhang met andere consumentgerichte functies zoals horeca, 
ambachten en baliefuncties

114. winkelvloeroppervlak de voor het publiek toegankelijke en zichtbare vloeroppervlakte in het winkelpand, 
bedoeld voor de verkoop en uitstalling van goederen, waaronder publieksruimte, etalage of vitrine, 
toonbank en kassaruimte, schappen, paskamers, winkelwagens en pakruimten voor de consument

115. zaadveredelingsbedrijf een bedrijf gericht op het verbeteren van erfelijke eigenschappen van 
cultuurgewassen en de gecertificeerde vermeerdering van plantaardig uitgangsmateriaal, zoals zaden en 
stekken
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2WATERWINGEBIEDEN EN GRONDWATER-
BESCHERMINGSGEBIEDEN
bijlage 2a – Bord aanduiding grondwaterbeschermingsgebied

Bijlage 2b – Verboden inrichtingen in 
grondwaterbeschermingsgebieden

Inrichtingen verboden in grondwaterbeschermingsgebieden
a. inrichtingen voor het winnen van mergel, zand of grind, kalkzandsteen, kalk, steenkolen, turf of 

andere delfstoffen;
b. inrichtingen voor het opslaan, overslaan en/of bewerken van steenkool, ertsen of derivaten van 

ertsen;
c. inrichtingen voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal, of primaire non-ferro metalen;
d. inrichtingen voor het vervaardigen van cokes uit steenkool;
e. inrichtingen voor de op- en overslag, verbranding of andere wijze van verwijdering van afvalstoffen;
f. inrichtingen voor het opslaan en/of storten van baggerspecie op land en/of op of in 

oppervlaktewateren;
g. inrichtingen voor het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen;
h. inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte 

van schepen;
i. inrichtingen voor het afleveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen voor het 

wegverkeer of de scheepvaart;
j. inrichtingen voor de opslag van vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie, gevaarlijke stoffen, CMR-

stoffen of andere bodembelastende stoffen in ondergrondse opslagtanks;
k. inrichtingen voor het reinigen van tankschepen;
l. inrichtingen voor het inwendig reinigen mobiele tanks, tankwagens, tankcontainers of 

bulkcontainers;
m. inrichtingen waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen en waar 

afgewerkte olie, bilgewater, huishoudelijk afvalwater of andere afvalstoffen worden opgeslagen;
n. zuiveringstechnische werken en bedrijfsafvalwater¬zuiveringen die zelfstandig een inrichting 

vormen;
o. inrichtingen voor het recreatievissen of het kweken van siervis of consumptievis in een bassin dat in 

contact staat met bodem, grondwater of oppervlaktewater;
p. inrichtingen voor oppervlaktebehandeling van metalen en/of kunststoffen door middel van een 

elektrolytisch of chemisch procedé, of het aanbrengen gesmolten metaal waarbij de gebruikte 
behandelingsbaden direct in of op de bodem zijn geplaatst;

q. inrichtingen voor schieten in de open lucht zonder gebruikmaking van kogelvangers, met 
vuurwapens of wapens werkend met luchtdruk of gasdruk

r. inrichtingen voor aardolie- of aardgaswinning;
s. inrichtingen voor de bewerking van splijt- en kweekstoffen;
t. inrichtingen voor het parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen;
u. inrichtingen voor het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde 

voertuigen of vaartuigen in wedstrijdverband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht.
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3NATURA 2000/FLORA FAUNA

Bijlage 3a vrijgestelde activiteiten

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), 
zijn er op dit moment geen vrijgestelde activiteiten en categorieën opgenomen in bijlage 3a.

Bijlage 3b Minimum afstanden voor helikopterstarts en -landingen 
nabij Natura 2000-gebieden1.

De afstanden in onderstaande tabellen dienen in acht te worden genomen wanneer nabij Natura 
2000-gebieden gebruik gemaakt wordt van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.
Tabel 1 geldt voor het gebruik van deze ontheffing binnen de periode 15 februari-31 augustus.
Tabel 2 geldt voor het gebruik van de ontheffing buiten die periode. De afstanden in onderstaande 
tabellen zijn in meters.

Tabel 1 | Starts en landingen tijdens het broedseizoen (15 februari - 31 augustus)

Gebied Kritische afstanden paraplu
ontheffing helikopters (in

meters)

Kritische afstanden
locatiegebonden ontheffing

helikopters en overige
luchtvaartuigen (in meters)

Duinen en Lage Land Texel 2150 2150

Polder Zeevang 2150 2150

Abtskolk & De Putten 250 2150

Waddenzee 2150 2150

Noordzeekustzone 2150 2150

IJsselmeer 2150 2150

Markermeer & IJmeer 2150 2150

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 2150 2150

Zwanenwater & Pettemerduinen 2150 2150

Eilandspolder 2150 2150

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 2150 2150

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 2150 2150

Naardermeer 2150 2150

Oostelijke Vechtplassen 2150 2150

1  De berekeningen die ten grondslag liggen aan deze tabel zijn te vinden in ‘Kritische afstanden voor starten en landen van 
helikopters nabij Natura 2000-gebieden in Noord-Holland’, een rapport van Bureau Waardenburg. Een digitale versie is op 
aanvraag beschikbaar.
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Tabel 2 | Starts en landingen buiten het broedseizoen (1 september - 14 februari)

Gebied Kritische afstanden paraplu 
ontheffing helikopters  

(in meters)

Kritische afstanden
locatiegebonden ontheffing

helikopters en overige
luchtvaartuigen (in meters)

Duinen en Lage Land Texel 250 250

Polder Zeevang 250 2150

Abtskolk & De Putten 250 2150

Waddenzee 250 2150

Noordzeekustzone 250 2150

IJsselmeer 250 2150

Markermeer & IJmeer 250 2150

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 250 2150

Zwanenwater & Pettemerduinen 250 2150

Eilandspolder 250 2150

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 250 2150

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 250 2150

Naardermeer 250 2150

Oostelijke Vechtplassen 250 2150

Bijlage 3c Minimumafstanden voor het gebruik van een 
ontbrandingstoestemming of melding nabij Natura 2000-gebieden2.

De afstanden in onderstaande tabel dienen in acht te worden genomen wanneer gebruik wordt gemaakt van 
een ontbrandingstoestemming of melding nabij Natura 2000-gebieden. De afstanden in onderstaande 
tabellen zijn in meters.

Tabel 1 | Overzicht veilige afstanden (in meters) van Natura 2000-gebieden. Afstanden gelden voor drie 

categorieën: professioneel vuurwerk (linker kolom), consumentenvuurwerk (middelste kolom) en 

theatervuurwerk (rechter kolom)

Gebieds
nummer

N2000-gebied Binnen broedseizoen  
(15 feb-31 aug)

Buiten broedseizoen  
(1 sept-14 feb)

1 Waddenzee 700 350 200 250 125 100

2 Duinen en Lage Land Texel 700 350 200 50 50 50

72 IJsselmeer 700 350 200 250 125 100

73 Markermeer & IJmeer 700 350 200 250 125 100

77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 700 350 200 250 125 100

85 Zwanenwater & Pettemerduinen 700 350 200 250 125 100

89 Eilandspolder 700 320 200 250 125 100

90 Wormer-en Jisperveld & Kalverpolder 700 350 200 250 125 100

92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 700 350 200 250 125 100

93 Polder Zeevang 250 125 100 250 125 100

94 Naardermeer 700 350 200 250 125 100

95 Oostelijke Vechtplassen 700 350 200 250 125 100

162 Abtskolk & De Putten 50 50 50 250 125 100

2 De berekeningen die ten grondslag liggen aan deze tabel zijn te vinden in ‘Afwegingskader vuurwerkevenementen in Noord-Holland en de 
Natuurbeschermingswet’ van 2 april 2014, een rapport van Bureau Waardenburg, rapportnummer 14-043.
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4SOORTENBESCHERMING

Bijlage 4a – soorten als bedoeld in artikel 4.7 van de 
omgevingsverordening 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Brandgans* Branta leucopsis

Grauwe gans* Anser anser

Knobbelzwaan Cygnus olor

Kolgans* Anser albifrons

* Inclusief hybride ganzen van deze genoemde ganzensoorten in al hun verschijningsvormen. 
Hybride ganzen: een gans die als product van kruising niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één 
van de genoemde wilde ganzensoorten.

Bijlage 4b - Soorten als bedoeld in artikel 4.8 van de 
omgevingsverordening

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam

Soort schade Periode

Brandgans* Branta leucopsis Grasland, graan, suikerbieten, 
graszaad, maïs, aardappelen en 
vollegrondsgroenten in 
bedrijfsmatige teelt

Gehele jaar met uitzondering van 
overjarig grasland in de periode van 
1 november tot 1 maart

Brandgans* Branta leucopsis Kwetsbare gewassen Vanaf 1 november tot 1 maart

Ekster Pica pica Fruit in bedrijfsmatige teelt Vanaf 15 juni tot beëindigen van de 
oogst, en in ieder geval eindigend 
op 15 november

Gaai Garrulus glandarius Appel- en perenbomen in 
bedrijfsmatige teelt

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de 
oogst, en in ieder geval eindigend 
op 15 november

Grauwe gans* Anser anser Grasland, graan, suikerbieten, 
graszaad, maïs, aardappelen en 
vollegrondsgroenten in 
bedrijfsmatige teelt

Gehele jaar met uitzondering van 
overjarig grasland in de periode van 
1 november tot 1 maart

Grauwe gans* Anser anser Kwetsbare gewassen in 
bedrijfsmatige teelt

Vanaf 1 november tot 1 maart

Knobbelzwaan Cygnus olor Grasland, graszaad, graan, mais en 
groenten in bedrijfsmatige teelt

Gehele jaar

Kolgans* Anser albifrons Grasland, graan, suikerbieten, 
graszaad, maïs, aardappelen en 
vollegrondsgroenten in 
bedrijfsmatige teelt

Gehele jaar met uitzondering van 
overjarig grasland in de periode van 
1 november tot 1 maart

Kolgans* Anser albifrons Kwetsbare gewassen in 
bedrijfsmatige teelt

Vanaf 1 november tot 1 maart

Meerkoet Fulica atra Grasland en graan in bedrijfsmatige 
teelt

Vanaf 1 oktober tot 1 juni

Spreeuw Sturnus vulgaris Fruitbomen in bedrijfsmatige teelt Vanaf 1 juli tot beëindigen van de 
oogst, en in ieder geval eindigend 
op 1 november

Wilde eend Anas platyrhynchos Graan in bedrijfsmatige teelt Vanaf 1 juli tot 15 augustus

* Inclusief hybride ganzen van deze genoemde ganzensoorten in al hun verschijningsvormen. 
Hybride ganzen: een gans die als product van kruising niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één 
van de genoemde wilde ganzensoorten.
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Bijlage 4c - Soorten als bedoeld in artikel 4.9 van de 
omgevingsverordening

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Zoogdieren

Aardmuis Microtus agrestis

Bosmuis Apodemus sylvaticus

Dwergmuis Micromys minutus

Dwergspitsmuis Sorex minutus

Egel Erinaceus europaeus

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus

Haas Lepus europeus

Huisspitsmuis Crocidura russula

Konijn Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus

Ree Capreolus capreolus

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

Veldmuis Microtus arvalis

Vos Vulpes vulpes

Woelrat Arvicola terrestris

Amfibieën

Bruine kikker Rana temporaria

Gewone pad Bufo bufo

Kleine watersalamander Triturus vulgaris

Meerkikker Rana ridibunda

Middelste groene kikker Rana esculenta
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5WEZENLIJKE KENMERKEN EN WAARDEN 
NATUURNETWERK NEDERLAND EN 
NATUURVERBINDINGEN PROVINCIE 
NOORD-HOLLAND  
 
De Wezenlijke Kenmerken en Waarden Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen provincie 
Noord-Holland bij deze verordening zijn te vinden op onze viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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6KERNKWALITEITEN BIJZONDER  
PROVINCIAAL LANDSCHAP  
PROVINCIE NOORD-HOLLAND

De kernkwaliteiten Bijzonder provinciaal landschap provincie Noord-Holland bij deze verordening zijn te 
vinden op onze viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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7KERNKWALITEITEN ERFGOEDEREN VAN 
UITZONDERLIJKE UNIVERSELE WAARDE 
(UNESCO)

Hieronder zijn de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen opgesomd. De uitwerking van de 
kernkwaliteiten is opgenomen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze tabel dient in 
samenhang te worden gelezen met de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

kernkwaliteiten

Nieuwe Hollandse 
Waterlinie

1. Het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en 
twintigste-eeuwse hydrologische en militairverdedigingssysteem, bestaande uit:

 –  inundatiegebieden;
 –  zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten betonnen 

mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving;
 –  voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels 

onbebouwd gebied) rondom de forten;
 –  waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en dijken functionerend in 

samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden;
 –  overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en tankgrachten;
 –  de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire objecten;
 –  de historische vestingstructuur van de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, 

Nieuwersluis, Gorinchem en Woudrichem;
2. Grote openheid;
3.  Groen en overwegend rustig karakter.

Werelderfgoed De 
Beemster

1.  Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, vroeg zeventiende-
eeuwse (landschaps)architectonische geheel van de droogmakerij De Beemster, 
bestaande uit:

 –  het vierkante gridpatroon van wegen en waterlopen en rechthoekige percelen;
 –  de ringdijk en ringvaart (continuïteit en eenheid in vormgeving);
 –  het centraal gelegen dorp (Middenbeemster) op een assenkruis van wegen;
 –  bebouwing langs de wegen;
 –  de relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting;
 –  de monumentale en typerende (stolp)boerderijen en restanten van buitens;
 –  de oude negentiende-eeuwse gemalen en molengangen;
 –  de structuur en het karakter van het (beschermde) dorpsgezicht van 

Middenbeemster;
2.  Grote openheid;
3.  Voor zover het werelderfgoed De Beemster samenvalt met het werelderfgoed De 

Stelling van Amsterdam, zijn de uitgewerkte universele waarden van het 
werelderfgoed De Stelling van Amsterdam tevens van toepassing op het 
werelderfgoed De Beemster.

Werelderfgoed  
De Stelling van Amsterdam

1.  Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, laatnegentiende-eeuwse 
en vroegtwintigste-eeuwse hydrologische en militair-landschappelijke geheel, 
bestaande uit:

 –  een doorgaand stelsel van liniedijken in een grote ring om Amsterdam;
 –  sluizen en voor- en achterkanalen;
 –  de forten, liggend op regelmatige afstand, voornamelijk langs dijken;
 –  inundatiegebieden;
 –  voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels 

onbebouwd gebied);
 –  de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire objecten;
2.  Relatief grote openheid;
3.  Groene en relatief stille ring rond Amsterdam.
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