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Opbouw

• Casus Windpark Zeewolde
• Beleid en regelgeving grondwaterbeschermingsgebieden
• Wet milieubeheer en Omgevingswet
• Wijzigingsverordening
• Voorstel en planning



Casus Windpark Zeewolde

• Heipalen aantal windturbines doorboren 
kleilaag boven zoetwatervoorraad, dit is 
verboden

• Omgevingsvergunning bouwen en milieu 
verleend

• Betonnen heipalen zijn volgens 
omgevingsverordening toegestaan



Grondwater in Zuidelijk Flevoland



Boringsvrije zone



Verbod bodemverstoring in 
omgevingsverordening
Het is verboden in een beschermingsgebied de bodem 
te roeren, te doorboren of anderszins te doordringen 
door werken te maken of te behouden of handelingen te 
verrichten dieper dan de op de kaarten aangegeven 
diepte:
• binnen een inrichting type A en B als bedoeld in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer en
• buiten een inrichting.



Uitzonderingen verbod bodemverstoring
• Werkzaamheden voor openbare 

drinkwatervoorziening
• Werkzaamheden grondwaterbeheer 

door provincie en waterschap
• Saneren van de bodem
• Ontgronden
• Slaan of hebben betonnen heipalen
• Sonderingen via naprikmethode
• Onderhoudsbaggerwerkzaamheden



Waarom gold het verbod niet voor 
Windpark Zeewolde?

• Vergunningplichtige inrichting
• Beperkingen in het stelsel van de Wet milieubeheer 

voor provinciale regelgeving
• Geen afweging gemaakt in omgevingsvergunning 

milieu t.a.v. geografische ligging



Wet milieubeheer en inrichtingen

• Wat is een inrichting?
• Milieuaspecten inrichtingen regelen via 

• algemene regels Activiteitenbesluit (meldingsplicht) en/of 
• omgevingsvergunning

• Landelijke tendens naar meer algemene regels
• Provinciale verordening geen weigeringsgrond

voor omgevingsvergunning



Omgevingswet

• Omgevingswet per 1 juli 2022
• Nieuwe omgevingsverordening die voldoet aan 

Omgevingswet (vaststelling gepland januari 2022)
• Grondwaterbescherming blijft provinciale taak
• Omgevingswet laat inrichtingenbegrip los
• Ruimere reikwijdte verboden activiteiten in 

grondwaterbeschermingsgebieden



Wat regelt wijzigingsverordening?

• Via “omweg” alsnog dezelfde regels voor alle bedrijven 
door inrichtingen te verbieden die de bodem verstoren 
en niet onder uitzondering vallen

• Aanscherping definitie “betonnen heipaal”
• Alleen voor nieuw op te richten inrichtingen en nieuwe 

onderdelen van bestaande inrichtingen
• Regelt de periode tot aan inwerkingtreding 

Omgevingswet (01 juli 2022)



Planning

• 29 september oordeelsvorming RND
• 13 oktober besluitvorming PS
• 1 november inwerkingtreding

• Vanwege spoedeisend karakter en tijd tot 
inwerkingtreding Omgevingswet geen inspraak
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