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Omgevingsverordening Provincie Flevoland  

BESLUITTEKST  

Provinciale Staten van Flevoland,  

Overwegende dat bij besluit van 27 februari 2019 de Verordening voor de fysieke leefomgeving Fle-
voland 2012, de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving provincie Flevo-
land en de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 zijn omgezet in de Om-
gevingsverordening Flevoland; 

Dat hiermee is beoogd te anticiperen op de Omgevingswet; 

Dat de Omgevingsverordening Flevoland is aan te merken als een ‘interim’-verordening en ener-
zijds is gebaseerd op de vigerende landelijke wetgeving van de Wet bodembescherming, de Ont-
grondingenwet, de Waterwet, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en anderzijds op 
de toekomstige Omgevingswet; 

Dat het noodzakelijk is de Omgevingsverordening Flevoland te vervangen door een nieuwe omge-
vingsverordening die voldoet aan de Omgevingswet; 

Dat er voornamelijk sprake is van wijzigingen van juridisch technische aard die samenhangen met 
de verbetering van het omgevingsrecht, zoals het digitaal beschikbaar stellen van regels en het 
hanteren van de begrippen van de Omgevingswet; 

Dat het vanwege de huidige uitvoeringspraktijk wenselijk is in de nieuwe omgevingsverordening 
regels over zwemwater en historische grondwaterverontreinigingen op te nemen en de reikwijdte 
van de regels over gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden aan te passen om-
dat de Omgevingswet niet meer of nog maar beperkt regels stelt aan deze thema’s; 

Dat de Omgevingswet geen overgangsrecht kent voor provinciale verordeningen, waardoor het 
noodzakelijk is dat de nieuwe omgevingsverordening gelijktijdig met de Omgevingswet in werking 
treedt; 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Flevoland [datum], nummer [kenmerk];  

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving, de We-
genwet, de Wegenverkeerswet 1994, de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet;  

Besluiten:  

Vast te stellen de navolgende verordening en de daarbij behorende bijlagen:  

Omgevingsverordening provincie Flevoland  

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van [datum]. 

Griffier,    voorzitter, 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen 

Artikel 1.1 (Begripsbepalingen) 

Bijlage I bevat de begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening. 
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HOOFDSTUK 2 GESLOTEN STORTPLAATSEN 

Paragraaf 2.1 Algemeen 

Artikel 2.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld in het belang van de bescherming van de nazorgvoorzienin-
gen op gesloten stortplaatsen. 

Artikel 2.2 (Werkingsgebied) 

De regels in dit hoofdstuk gelden voor gesloten stortplaatsen als bedoeld in artikel 8.49 van de Wet 
milieubeheer, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Paragraaf 2.2 Activiteiten 

Artikel 2.3 (Verbod op activiteiten op gesloten stortplaatsen) 

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten in, op, onder of over een 
plaats waar de eeuwigdurende zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd 
door:  
a. werken te maken of te behouden; 
b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze 

te laten staan of liggen; 
c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die handelingen de uit-

voering van de nazorgvoorzieningen en -maatregelen kunnen belemmeren, dan wel de nazorg-
voorzieningen kunnen beschadigen. 

Paragraaf 2.3 Instructieregels 

Artikel 2.4 (Beoordelingsregels) 

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3 wordt alleen verleend indien wordt gewaarborgd 
dat de activiteit op de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. 

Artikel 2.5 (Gegevens en bescheiden) 

De aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3 tweede lid bevat tenminste de vol-
gende gegevens en bescheiden: 

a. naam en adres van de aanvrager; 
b. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied waarin nazorg-

voorzieningen zijn gelegen; 
c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk dertien weken 

voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het grondge-
bied van het voorgenomen gebruik als bedoeld onder b is aangegeven; 

d. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het 
grondgebied bedoeld onder c; 

e. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voor-
genomen gebruik te kunnen realiseren; 

f. de maatregelen die worden getroffen om:  
g. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen; 
h. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen en de goede werking daarvan te 

waarborgen; 
i. anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren. 
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j. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde maat-
regelen. 
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HOOFDSTUK 3 STILTEGEBIEDEN 

Titel 3.1 Algemeen 

Artikel 3.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het belang van het voorkomen of beperken 
van geluidhinder in bij de verordening aangewezen stiltegebieden. 

Artikel 3.2 (Aanwijzing stiltegebieden) 

1. Een stiltegebied is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 
2. Een invloedgebied stilte is de zone van een straal van 1,5 kilometer buiten een stiltegebied 

waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 
3. Het begin en het eind van een stiltegebied wordt aangeduid door middel van borden, waarvan 

een model is opgenomen in bijlage III. De borden worden geplaatst langs alle openbare wegen 
aan de buitengrens van de stiltegebieden die worden doorkruist. De borden worden voorzien 
van een onderbord waarop is aangegeven waar verstoringen van de stilte dienen te worden ge-
meld. 

Artikel 3.3 (Zorgplicht) 

1. Degene die in een stiltegebied handelingen verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat die handelingen nadelige gevolgen kan hebben voor het bijzondere belang met het oog 
waarop het gebied als stiltegebied is aangewezen, is verplicht dergelijk handelen achterwege te 
laten behoudens voor zover dat ingevolge deze verordening uitdrukkelijk is toegestaan. 

2. Indien het achterwege laten van het handelen redelijkerwijs niet van diegene kan worden ge-
vraagd, is diegene verplicht: 
- alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die 

gevolgen te voorkomen; en 
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken. 
3. leder die kennis draagt van een voorval binnen een stiltegebied, waarbij aannemelijk is dat het 

bijzondere belang met het oog waarop het gebied als stiltegebied is aangewezen, wordt of kan 
worden geschaad, is verplicht gedeputeerde staten hierover onmiddellijk te informeren. 

Titel 3.2 Kwaliteit stiltegebied 

Artikel 3.4 (Richtwaarde maximale geluidbelasting op het stiltegebied) 

Als richtwaarde voor de maximale geluidbelasting vanwege een geluidbron binnen het invloedge-
bied stilte geldt een geluidniveau van 35 dB(A) gemiddeld per uur op 50 meter in het stiltegebied 
gerekend vanaf de grens van het stiltegebied. 

Artikel 3.5 (Richtwaarde maximale geluidbelasting geluidbron in het stiltegebied) 

Als richtwaarde voor de maximale geluidbelasting vanwege een geluidbron binnen het stiltegebied 
geldt een geluidniveau van 35 dB(A) gemiddeld per uur op 50 meter van de geluidbron. 
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Titel 3.4 Activiteiten 

Artikel 3.6 (Verbod op verstoring van ervaring natuurlijke geluiden in een stiltegebied) 

1. Het is binnen een stiltegebied verboden zonder omgevingsvergunning een toestel te gebruiken 
waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord. 

2. Het is verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets te bevinden buiten de openbare weg 
of buiten andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen. 

3. Het is verboden een toertocht voor motorvoertuigen of bromfietsen te houden of aan een zo-
danige toertocht deel te nemen waarvoor geen ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 
1994 is verleend. 

Artikel 3.7 (Uitzondering op verstoring van ervaring natuurlijke geluiden in een stiltegebied) 

Het verbod op verstoring van de ervaring van de natuurlijke geluiden in een stiltegebied, geldt niet 
voor zover zij betrekking hebben op 
a. een toestel dat wordt gebruikt voor de uitoefening van land-, tuin- of bosbouw of beroepsma-

tige visserij of ten behoeve van het onderhoud van het gebied of van daarin aanwezige bouw-
werken en andere constructies; 

b. het gebruik van een toestel als bedoeld in onderdeel b van het begrip toestel, indien dat nood-
zakelijk is ter afwending van dreigend gevaar of anderszins uit een oogpunt van algemene vei-
ligheid; 

c. een geluidsapparaat als bedoeld in onderdeel b van het begrip toestel, dat wordt gebruikt bin-
nen 50 meter van een woonhuis en mits niet hoorbaar op een afstand van meer dan 50 meter 
van het apparaat; 

d. een werktuig als bedoeld in onderdeel c van het begrip toestel, dat wordt gebruikt ten behoeve 
van directe woonaansluitingen; 

e. een vuurwapen als bedoeld in onderdeel e van het begrip toestel, indien dat wordt gebruikt  
i. door een persoon met opsporingsbevoegdheid in de uitoefening van zijn functie; 
ii. in geval het een noodseinmiddel betreft: in geval van nood; 
iii. voor de jacht met inachtneming van het bepaalde in de Omgevingswet. 

Titel 3.5 Instructieregels 

Artikel 3.8 (Beoordelingsregels omgevingsvergunning voor verstoring van ervaring natuurlijke 
geluiden in een stiltegebied) 

De omgevingsvergunning voor het gebruik van een toestel als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 
wordt alleen verleend indien het belang waartoe het stiltegebied is aangewezen zich daartegen 
niet verzet en wordt voldaan aan de in artikel 3.4 en 3.5 bedoelde richtwaarden. 

Artikel 3.9 (Doorwerking richtwaarden) 

1. Bij het uitoefenen van de navolgende bevoegdheden wordt rekening gehouden met de in arti-
kel 3.4 en 3.5 bedoelde richtwaarden:  
a. het beslissen over een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit; 
b. het vaststellen van een omgevingsplan; 
c. de bevoegdheden als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de gemeen-

ten als bedoeld in artikel 147 van de Gemeentewet; 
d. de bevoegdheden tot het treffen van verkeersmaatregelen op basis van de Wegenverkeers-

wet 1994. 
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien de genoemde bevoegdheden be-

trekking hebben op een toestel dat wordt gebruikt voor de uitoefening van land-, tuin- of bos-
bouw of beroepsmatige visserij of ten behoeve van het onderhoud van het gebied of van 
daarin aanwezige bouwwerken en andere constructies. 
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HOOFDSTUK 4 GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN 

Titel 4.1 Algemeen 

Artikel 4.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het belang van de bescherming van het 
grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. 

Artikel 4.2 (Aanwijzing grondwaterbeschermingsgebieden) 

1. Een grondwaterbeschermingsgebied kan bestaan uit de zones waterwingebied, beschermings-
gebied grondwater en boringsvrije zone. 

2. Een waterwingebied is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage 
II. 

3. Een beschermingsgebied voor grondwater is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is 
vastgelegd in bijlage II. 

4. De boringsvrije zone is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage 
II. 

5. Het begin en het eind van de beschermingsgebieden voor grondwater ‘Bremerberg’ en ‘Harder-
broek’ en het waterwingebied ‘Fledite’ worden aangeduid door middel van borden, waarvan 
een model in bijlage IV is opgenomen. De borden worden geplaatst langs alle openbare wegen 
en vaarwegen aan de buitengrens van de gebieden die worden doorkruist. De borden worden 
voorzien van een onderbord waarop is aangegeven waar bedreigingen ten aanzien van de 
grondwaterkwaliteit dienen te worden gemeld. 

Artikel 4.3 (Specifieke zorgplicht) 

1. Degene die in een grondwaterbeschermingsgebied handelingen verricht en weet of redelijker-
wijs kan vermoeden dat die handelingen nadelige gevolgen kunnen hebben voor het bijzondere 
belang met het oog waarop het gebied als grondwaterbeschermingsgebied is aangewezen, is 
verplicht dergelijk handelen achterwege te laten behoudens voor zover dat ingevolge deze ver-
ordening uitdrukkelijk is toegestaan; 

2. Indien het achterwege laten van het handelen redelijkerwijs niet van diegene kan worden ge-
vraagd is diegene verplicht: 
- alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die 

gevolgen te voorkomen; en 
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken. 
3. leder die kennis draagt van een voorval binnen een grondwaterbeschermingsgebied, waarbij 

aannemelijk is dat het bijzondere belang met het oog waarop het gebied als grondwaterbe-
schermingsgebied is aangewezen, wordt of kan worden geschaad, is verplicht dat terstond te 
melden aan gedeputeerde staten. 

Titel 4.2 Activiteiten 

Afdeling 4.2.1 Verboden, uitzonderingen en beoordelingsregels 

Paragraaf 4.2.1.1 Beschermingsgebied voor grondwater 

Artikel 4.4 (verboden in beschermingsgebied voor grondwater) 

1. Het is verboden in een beschermingsgebied voor grondwater een milieubelastende activiteit te 
verrichten, die behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage V. 
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2. Het is verboden in een beschermingsgebied grondwater bestrijdingsmiddelen, gewasbescher-
mingsmiddelen of biociden te gebruiken. 

3. Het is verboden in een beschermingsgebied voor grondwater de bodem te roeren, te doorbo-
ren of anderszins te doordringen en te verstoren door werken te maken of te behouden of han-
delingen te verrichten dieper dan de aangegeven diepte.  

4. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning in een beschermingsgebied voor grondwater:  
a. werken, daaronder begrepen leidingen en installaties, te maken of te houden met het ken-

nelijke doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke 
stoffen door of in de bodem mogelijk te maken met uitzondering van werken die voorzien 
in:  
i. het vervoer van schadelijke stoffen ten behoeve van niet bedrijfsmatig gebruik; 
ii. het doelmatig verwijderen van binnen het gebied vrijkomende schadelijke stoffen. 

b. wegen, parkeergelegenheden, terreinen voor zover deze - al dan niet tijdelijk - voor gemo-
toriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen aan te leggen, te hebben of te re-
construeren; 

c. kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen aan te leggen, te hebben, in ex-
ploitatie te nemen of te exploiteren; 

d. een lozing op of in de bodem uit te voeren met uitzondering van lozingen waarvoor de re-
gels gelden zoals gesteld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leef-
omgeving over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten 
op een zuiveringtechnisch werk; 

e. de bodem onder oppervlaktewater te roeren, te doorboren of anderszins te doordringen of 
te verstoren met uitzondering van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 

5. Waar sprake is van oprichten, maken of aanleggen, wordt daaronder mede verstaan wijzigen of 
uitbreiden. 

Artikel 4.5 (Uitzondering verboden beschermingsgebied voor grondwater) 

1. Het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of biociden, 
als bedoeld in artikel 4.4 tweede lid, geldt niet, indien uit de toelatingsbeschikking blijkt dat 
het middel in een met het oog op de bescherming van het grondwater aangewezen gebied mag 
worden toegepast. 

2. Het verbod op bodemverstoring, als bedoeld in artikel 4.4 derde lid, geldt niet voor:  
a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van grondwateronttrekkingen, met het oog 

op de openbare drinkwaterproductie, waaronder inbegrepen het oprichten, in exploitatie 
nemen of hebben van boorputten voor de grondwatermonitoring; 

b. het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten ten behoeve van het grond-
waterbeheer door of op last van het college van dijkgraaf en heemraden of gedeputeerde 
staten; 

c. het onderzoeken en saneren van de bodem en het grondwater dan wel het verrichten van 
activiteiten ten gevolge van waarvan een verontreiniging van de bodem en het grondwater 
wordt verminderd of verplaatst, indien voor het saneren of die activiteiten het overgangs-
recht als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet of hoofdstuk 
6 van deze verordening van toepassing is. 

d. het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een verleende omgevingsvergunning 
voor een ontgrondingsactiviteit; 

e. het slaan of hebben van betonnen heipalen, die de beschermende werking van de kleilaag 
niet aantast.  

f. het uitvoeren van sonderingen, waarbij na het trekken van de sondeerstangen het gehele 
sondeergat volledig wordt opgevuld met zwelklei met behulp van de “Naprikmethode” ; 

g. onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 
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Paragraaf 4.2.1.2 Waterwingebied 

Artikel 4.6 (verboden in waterwingebied) 

1. Het is verboden in een waterwingebied een milieubelastende activiteit die behoort tot een ca-
tegorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage V. 

2. Het is verboden in een waterwingebied bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of 
biociden te gebruiken. 

3. Het is verboden in een waterwingebied de bodem te roeren, te doorboren of anderszins te 
doordringen door werken te maken of te behouden of handelingen te verrichten dieper dan 
aangegeven diepte. 

4. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning in een waterwingebied: 
a. werken, daaronder begrepen leidingen en installaties, te maken of te houden met het ken-

nelijke doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke 
stoffen door of in de bodem mogelijk te maken met uitzondering van werken die voorzien 
in: 
i. het vervoer van schadelijke stoffen ten behoeve van niet bedrijfsmatig gebruik; 
ii. het doelmatig verwijderen van binnen het gebied vrijkomende schadelijke stoffen. 

b. wegen, parkeergelegenheden, terreinen voor zover deze - al dan niet tijdelijk - voor gemo-
toriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen aan te leggen, te hebben of te re-
construeren; 

c. kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen aan te leggen, te hebben, in ex-
ploitatie te nemen of te exploiteren; 

d. een lozing op of in de bodem uit te voeren met uitzondering van lozingen waarvoor de re-
gels gelden zoals gesteld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactivitei-
ten op een zuiveringtechnisch werk; 

e. de bodem onder oppervlaktewater te roeren, te doorboren of anderszins te doordringen 
met uitzondering van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 

5. Waar sprake is van oprichten, maken of aanleggen, wordt daaronder mede verstaan wijzigen of 
uitbreiden. 

Artikel 4.7 (Uitzondering verboden in waterwingebied) 

1. Het verbod van artikel 4.6 eerste lid geldt niet met betrekking tot grondwateronttrekkingsacti-
viteiten gericht op de openbare drinkwaterproductie. 

2. Het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of biociden 
als bedoeld in artikel 4.6 tweede lid geldt niet, indien uit de toelatingsbeschikking blijkt dat het 
middel in een met het oog op de bescherming van het grondwater aangewezen gebied mag 
worden toegepast. 

3. Het verbod op bodemverstoring als bedoeld in artikel 4.6 derde lid geldt niet voor: 
a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een grondwateronttrekkingsactiviteit 

met het oog op de openbare drinkwaterproductie, waaronder inbegrepen het oprichten, in 
exploitatie nemen of hebben van boorputten voor de grondwatermonitoring; 

b. het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten ten behoeve van het grond-
waterbeheer door of op last van het college van dijkgraaf en heemraden of gedeputeerde 
staten; 

c. het onderzoeken en saneren van de bodem en het grondwater dan wel het verrichten van 
activiteiten ten gevolge van waarvan een verontreiniging van de bodem en het grondwater 
wordt verminderd of verplaatst, indien voor het saneren of die activiteiten het overgangs-
recht als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet of hoofdstuk 
6 van deze verordening van toepassing is; 

d. het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een door gedeputeerde staten ver-
leende omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit; 

e. het slaan of hebben van betonnen heipalen, mits geen palen met verbrede voet en geen 
palen voor de uitwisseling van energie worden gebruikt; 
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f. het uitvoeren van sonderingen, waarbij na het trekken van de sondeerstangen het gehele 
sondeergat volledig wordt opgevuld met zwelklei met behulp van de “Naprikmethode”; 

g. onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 
4. Het eerste lid vindt geen toepassing indien het werk of de handeling valt onder de in de artike-

len 5.10 en 5.13 gestelde verboden. 

Paragraaf 4.2.1.3 Boringsvrije zone 

Artikel 4.8 (Verbod op bodemverstoring in de boringsvrije zone) 

Het is verboden in de boringsvrije zone de bodem te roeren, te doorboren of anderszins te door-
dringen door werken te maken of te behouden of handelingen te verrichten dieper dan de aange-
geven diepte. 

Artikel 4.9 (Uitzondering verboden in de boringsvrije zone) 

Het verbod op bodemverstoring als bedoeld in artikel 4.8 geldt niet voor: 
a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een grondwateronttrekkingsactiviteit, met 

het oog op de openbare drinkwaterproductie, waaronder inbegrepen het oprichten, in exploi-
tatie nemen of hebben van boorputten voor de grondwatermonitoring; 

b. het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten ten behoeve van het grondwa-
terbeheer door of op last van het college van dijkgraaf en heemraden of gedeputeerde staten; 

c. het onderzoeken en saneren van de bodem en het grondwater dan wel het verrichten van acti-
viteiten ten gevolge van waarvan een verontreiniging van de bodem en het grondwater wordt 
verminderd of verplaatst, indien voor het saneren of die activiteiten het overgangsrecht als be-
doeld in hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet of hoofdstuk 6 van deze ver-
ordening van toepassing is; 

d. het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een door gedeputeerde staten verleende 
omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit; 

e. het slaan of hebben van betonnen heipalen, mits geen palen met verbrede voet en geen palen 
voor de uitwisseling van energie worden gebruikt; 

f. het uitvoeren van sonderingen, waarbij na het trekken van de sondeerstangen het gehele son-
deergat volledig wordt opgevuld met zwelklei met behulp van de “Naprikmethode”; 

g. onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 

Afdeling 4.2.2 Algemene regels en meldingen 

Paragraaf 4.2.2.1 Beschermingsgebied grondwater 

Artikel 4.10 (Algemene regels voor boorputten onttrekken grondwater en uitwisseling energie 
en voor het uitvoeren van sonderingen in een beschermingsgebied voor grondwater) 

1. Het is verboden in een beschermingsgebied voor grondwater een boorput op te richten of te 
wijzigen ondieper dan de aangegeven diepte, die geschikt is voor het onttrekken van grondwa-
ter of de uitwisseling van energie zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te mel-
den aan het bevoegd gezag. 

2. Het is verboden in een beschermingsgebied voor grondwater een sondering uit te voeren zon-
der dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden aan het bevoegd gezag. 

3. Het is verboden af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij een melding zijn verstrekt, 
zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden. 
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Paragraaf 4.2.2.2 Waterwingebied 

Artikel 4.11 (Algemene regels voor boorputten onttrekken grondwater en uitwisseling energie 
en voor het uitvoeren van sonderingen in een waterwingebied) 

1. Het is verboden in een waterwingebied een boorput op te richten of te wijzigen ondieper dan 
de aangegeven diepte, zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden aan 
het bevoegd gezag. 

2. Het is verboden in een watergebied een sondering uit te voeren zonder dit ten minste vier we-
ken voor het begin ervan te melden aan het bevoegd gezag. 

3. Het is verboden af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij een melding zijn verstrekt, 
zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden. 

Paragraaf 4.2.2.3 Boringsvrije zone 

Artikel 4.12 (Algemene regels voor boorputten onttrekken grondwater of uitwisseling energie 
en voor het uitvoeren van sonderingen in de boringsvrije zone) 

1. Het is verboden in de boringsvrije zone een boorput op te richten of te wijzigen ondieper dan 
de op de kaart Boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland aangegeven diepte, die geschikt is voor het 
onttrekken van grondwater of de uitwisseling van energie zonder dit ten minste vier weken 
voor het begin ervan te melden aan bevoegd gezag. 

2. Het is verboden in de boringsvrije zone een sondering uit te voeren zonder dit ten minste vier 
weken voor het begin ervan te melden aan bevoegd gezag. 

3. Het is verboden af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij een melding zijn verstrekt, 
zonder dit ten minste vier weken voor die afwijking te melden. 

Paragraaf 4.2.2.4 Gegevens en bescheiden melding 

Artikel 4.13 (Gegevens en bescheiden melding boorputten onttrekken grondwater of uitwisse-
ling energie en melding het uitvoeren van sonderingen) 

1. Bij de melding als bedoeld in de artikelen 5.10, 5.11 en 5.12 worden gegevens en bescheiden 
verstrekt over:  
a. de begrenzing van de activiteit; 
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 

2. Een melding voor een boorput geschikt voor de uitwisseling van energie bevat aanvullend:  
a. de kadastrale aanduiding van de plaats van de boorput; 
b. een beschrijving van het systeem waar de boorput deel vanuit maakt; 
c. een beschrijving van de constructie van de boorput inclusief de materiaalkeuze en de te 

gebruiken vloeistoffen; 
d. de wijze waarop de boorput wordt opgericht of gewijzigd; 
e. de diepte van de boorput ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil respectievelijk maai-

veld. 
3. Een melding voor het uitvoeren van een sondering bevat aanvullend:  

a. gegevens en bescheiden over de uitvoerder; 
b. de kadastrale aanduiding van de plaats van de sondering; 
c. de coördinaten van de sondering(en). 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing als eerder verstrekte ge-
gevens of bescheiden wijzigen. 
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Titel 4.3 Instructieregels 

Artikel 4.14 (Waterschap Zuiderzeeland: grondwateronttrekkingsactiviteit in grondwaterbe-
schermingsgebieden) 

1. De algemene vergadering regelt in de waterschapsverordening voor de behartiging van de ta-
ken die het waterschap zijn opgedragen, dat het absoluut verboden is grondwater te onttrek-
ken of water te infiltreren , indien de onttrekking of infiltratie plaatsvindt op een grotere diepte 
dan in een beschermingszone voor grondwater, een waterwingebied en de boringsvrije zone is 
toegestaan. 

2. De instructieregel als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:  
a. onttrekkingen ten behoeve van de grondwatermonitoring, met het oog op de openbare 

drinkwaterproductie; 
b. onttrekkingen ten behoeve van het grondwaterbeheer door of op last van het college van 

dijkgraaf en heemraden of gedeputeerde staten; 
c. onttrekkingen ten behoeve van het onderzoeken en saneren van de bodem en het grond-

water dan wel het verrichten van activiteiten ten gevolge van waarvan een verontreiniging 
van de bodem en het grondwater wordt verminderd of verplaatst, indien voor het saneren 
of die activiteiten het overgangsrecht als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet 
bodem Omgevingswet of hoofdstuk 6 van deze verordening van toepassing is. 

Artikel 4.15 (Beoordelingsregels werken en handelingen buiten een locatie voor een milieube-
lastende activiteit in een beschermingsgebied voor grondwater of een waterwingebied) 

De omgevingsvergunning voor werken en handelingen in een beschermingsgebied voor grondwater 
of een waterwingebied als bedoeld in de artikelen 5.4, vierde lid, en 5.6, vierde lid, wordt alleen 
verleend indien het belang waartoe het betreffende grondwaterbeschermingsgebied is aangewezen 
zich daartegen niet verzet. 
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HOOFDSTUK 5 GRONDWATERONTTREKKINGEN 

Titel 5.1 Algemeen 

Artikel 5.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het: 
- vrijstellen van kleine bodemenergiesystemen van de omgevingsvergunning-, meet- en registra-

tieplicht en 
- grondwaterregister. 

Artikel 5.2 (Werkingsgebied) 

De regels in dit hoofdstuk gelden voor het grondgebied van de provincie Flevoland, waarvan de ge-
ometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Titel 5.2 Activiteiten 

Artikel 5.3 (Uitzondering omgevingsvergunningplicht en meet- en registratieplicht) 

1. Een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit tot het onttrekken van grond-
water ten behoeve van een open bodemenergiesysteem is niet vereist ten aanzien van onttrek-
kingsinrichtingen met een pompcapaciteit die niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing in een bij omgevingsplan of deze verordening aangewezen 
interferentiegebied. 

3. De in artikelen 4.1150 en 4.1150a van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde verplich-
tingen met betrekking tot registratieplicht en het jaarlijks verstrekken van gegevens en be-
scheiden van een wateronttrekkingactiviteit zijn niet vereist ten aanzien van onttrekkingsin-
richtingen als bedoeld in het eerste lid waarbij het onttrokken water in een aaneengesloten 
systeem weer volledig wordt teruggebracht in hetzelfde watervoerende pakket als waaraan het 
is onttrokken. 

Titel 5.3 Instructieregels 

Paragraaf 5.3.1 Gedeputeerde staten 

Artikel 5.4 (Grondwaterregister) 

1. Gedeputeerde staten houden een register bij waarin onttrekkingsinrichtingen worden inge-
schreven met vermelding van de gegevens over de wateronttrekkingsactiviteiten en die op 
grond van het tweede lid worden verstrekt. Voorts worden daarin vermeld de omgevingsver-
gunningen, krachtens welke een wateronttrekkingsactiviteit plaatsvindt. 

2. Gedeputeerde staten kunnen een onttrekkingsinrichting die niet ingevolge artikel 4.1149 van 
het Besluit activiteiten leefomgeving is gemeld, ambtshalve in het register inschrijven. 

3. Indien de ambtshalve inschrijving, genoemd in het tweede lid, plaatsvindt in de loop van een 
kalenderjaar, wordt als datum van de inschrijving aangehouden de datum waarop de wateront-
trekkingsactiviteit is aangevangen. 

Paragraaf 5.3.2 Waterschap Zuiderzeeland 

Artikel 5.5 (Gegevens verstrekking en grondwaterregister) 

1. De algemene vergadering regelt bij verordening voor de behartiging van de taken die het wa-
terschap zijn opgedragen, dat tenminste degene die meer dan 10.000 m3 grondwater per jaar 
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onttrekt en degene die water infiltreert voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 16.3 
van de Omgevingswet de gegevens bedoeld in artikel 3.1.1 van de Waterschapsverordening ver-
strekt aan het college van dijkgraaf en heemraden. 

2. Het college van dijkgraaf en heemraden verstrekt jaarlijks aan gedeputeerde staten de gege-
vens die op grond van artikel 3.1.1 van de Waterschapsverordening worden verkregen. Voorts 
wordt een overzicht verstrekt van de vergunningen en meldingen, krachtens welke het onttrek-
ken van grondwater of infiltreren van water plaatsvindt. 

3. Het college van dijkgraaf en heemraden maakt voor de uitvoering van het gestelde in het eer-
ste lid gebruik van het Landelijk Grondwater Register (LGR) zoals dat is ondergebracht bij 
TNO/DINO. 
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HOOFDSTUK 6 HISTORISCHE GRONDWATERVERONTREINIGINGEN 

Titel 6.1 Algemeen 

Artikel 6.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld uit oogpunt van de bescherming van de grondwaterkwaliteit 
en zijn gericht op activiteiten die invloed hebben op het grondwater. 

Artikel 6.2 (Toepassingsgebied) 

Dit hoofdstuk is van toepassing op activiteiten die leiden tot beïnvloeding van een verontreiniging 
in het grondwater voor zover daarop geen overgangsrecht van toepassing is als bedoeld in hoofd-
stuk 3 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. 

Artikel 6.3 (Werkingsgebied historische verontreinigingen) 

De regels in dit hoofdstuk gelden voor het grondgebied van de provincie Flevoland en waarvan de 
geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Titel 6.2 Activiteiten die invloed hebben op grondwater 

Paragraaf 6.2.1 Bekende grondwaterverontreinigingen 

Artikel 6.4 (Vooronderzoek grondwater) 

1. Bij een activiteit die van invloed is op het grondwater wordt een vooronderzoek grondwater 
verricht in het hydrologisch invloedgebied van de activiteit. 

2. Het vooronderzoek grondwater voldoet aan NEN 5725. 
3. Bij het vooronderzoek bodem wordt tevens betrokken het regionaal waterprogramma. 

Artikel 6.5 (Vervolgonderzoek grondwater) 

1. Als uit het vooronderzoek grondwater, bedoeld in artikel 6.4, blijkt dat binnen het hydrolo-
gische invloedgebied een verdenking bestaat van aanwezigheid van een verontreiniging van 
het grondwater wordt een vervolgonderzoek grondwater verricht. 

2. Het vervolgonderzoek grondwater voldoet aan NTA 5755 en is gericht op: 
a. het toetsen van de resultaten van het vooronderzoek grondwater, en 
b. het bepalen van mate van verspreiding van de verontreiniging als gevolg van de activiteit. 

3. Als een signaleringsparameter, bedoeld in bijlage VC van het Besluit activiteiten leefomgeving, 
voor één of meerdere stoffen wordt overschreden, wordt bepaald of sprake is van onaanvaard-
bare verspreidingsrisico’s. 

4. Voor het bepalen of sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s wordt gebruik gemaakt 
van de Risicotoolbox grondwater. 

5. Zolang de Risicotoolbox grondwater nog niet beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van Sans-
crit. 

Paragraaf 6.2.2 Onbekende grondwaterverontreinigingen 

Artikel 6.6 (Aanvullend onderzoeksplicht) 

1. Als uit het verkennend bodemonderzoek, bedoeld in artikel 5.7d van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, blijkt dat een signaleringsparameter, bedoeld in bijlage VC van het Besluit 
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activiteiten leefomgeving, voor één of meerdere stoffen wordt overschreden, wordt bepaald of 
sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s. 

2. Voor het bepalen of sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s wordt gebruik gemaakt 
van de Risicotoolbox grondwater. 

3. Zolang de Risicotoolbox grondwater nog niet beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van  
Sanscrit. 

Titel 6.3 Activiteit ter plaatste van of binnen invloed grondwaterpluim 

Artikel 6.7 (Omgevingsvergunning grondwatersaneringsactiviteit) 

1. Het is bij onaanvaardbare verspreidingsrisico’s, bedoeld in de artikelen 6.5, lid 3 en 6.6, lid 1, 
als gevolg van een activiteit, verboden zonder omgevingsvergunning voor een grondwatersane-
ringsactiviteit deze activiteit te verrichten. 

2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een grondwatersaneringsactiviteit worden 
in aanvulling op paragraaf 7.1.1 van de Omgevingsregeling de volgende gegevens en bescheiden 
verstrekt: 
a. de resultaten van het vooronderzoek grondwater, het vervolgonderzoek grondwater en in-

dien aanwezig andere relevante onderzoeken, waaronder tenminste een interpretatie van 
de situatie in de vorm van een conceptueel model; 

b. een nadere beschrijving van de wijze waarop de grondwatersaneringsactiviteit zal worden 
uitgevoerd; 

c. een beschrijving van de effecten die met de te treffen grondwatersaneringsactiviteit wordt 
beoogd, waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van het 
grondwater die met de grondwatersaneringsactiviteit zal worden bereikt, waarbij minimaal 
de onaanvaardbare risico’s worden weggenomen;  

d. indien na de grondwatersaneringsactiviteit verontreiniging in het grondwater aanwezig 
blijft: een beschrijving van beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen die 
naar verwachting nodig zijn in het belang van de bescherming van het grondwater, alsmede 
een indicatie van de kosten van die maatregelen; 

e. een begroting van de kosten van de grondwatersaneringsactiviteit;  
f. indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een 

beschrijving van de effecten hiervan op de grondwaterkwaliteit; 
g. het tijdstip waarop de grondwatersaneringsactiviteit naar verwachting zal zijn uitgevoerd; 
h. indien de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een periode van drie jaar of meer: 

1°. een overzicht van de wijze waarop het resultaat van de grondwatersaneringsactiviteit 
wordt gemonitord en de tijdstippen waarop gedeputeerde staten worden geïnformeerd; 
2°. een beschrijving van het terugvalscenario om de beoogde effecten, bedoeld onder d, te 
bereiken, voor het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten 
zou leiden; 

i. indien wordt gekozen voor een functiegerichte sanering in plaats van een multifunctionele 
sanering, in ieder geval een motivering voor de functiegerichte sanering in relatie tot de 
saneringsdoelstelling en de omgeving van de grondwatersaneringsactiviteit. 

3. Aan een omgevingsvergunning voor een grondwatersaneringsactiviteit kunnen gedeputeerde 
staten met het oog op het beschermen van de gezondheid en leefomgeving voorschriften ver-
binden waarmee risico’s worden weggenomen en nalevering naar het grondwater in voldoende 
mate wordt beperkt, tenzij dit zou leiden tot buitensporige hoge kosten in verhouding tot de 
functie van het grondwater. 

Titel 6.4 Activiteit ter plaatste van bronlocatie 

Artikel 6.8 (Algemene regels)  

1. Bij een activiteit op een bronlocatie, bedoeld in NEN 5740, wordt een verontreiniging van de bo-
dem en het grondwater en de directe gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan gemaakt, 



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 18 

tenzij dit zou leiden tot buitensporige hoge kosten in verhouding tot de functie van het grond-
water.  

2. Voor het bepalen van de kosteneffectiviteit, bedoeld in het eerste lid, wordt gebruik gemaakt 
van ROSA. 

3. Ten minste 4 weken voor het begin van een activiteit ter plaatste van een bronlocatie wordt de 
beoordeling van de kosteneffectiviteit verstrekt aan gedeputeerde staten. 

4. Gedeputeerde staten kunnen voorschriften stellen aan de uitvoering van de grondwatersane-
ringsactiviteit bedoeld in het eerste lid. 



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 19 

HOOFDSTUK 7 ONTGRONDINGEN 

Titel 7.1 Algemeen 

Artikel 7.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk over ontgrondingsactiviteiten zijn gesteld met het oog op de doelen van 
de Omgevingswet. 

Artikel 7.2 (Toepassingsgebied) 

De regels in dit hoofdstuk zijn van toepassing op ontgrondingsactiviteiten in het grondgebied van 
de provincie Flevoland met uitzondering van de rijkswateren, genoemd in bijlage II onder 1 onder A 
bij het Omgevingsbesluit en waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Artikel 7.3 (Aanwijzing beschermingszones archeologie) 

1. De geometrische begrenzing van de beschermingszone van de Provinciale Archeologische en 
Aardkundige Kerngebieden is vastgelegd in bijlage II. 

2. De geometrische begrenzing van de beschermingszone van de Top-10 Archeologische Locaties 
is vastgelegd in bijlage II. 

Titel 7.2 Activiteiten 

Paragraaf 7.2.1 Aanwijzing vergunningvrije gevallen 

Artikel 7.4 (Aanwijzing vergunningvrije gevallen) 

In aanvulling op artikel 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving, geldt het verbod van artikel 
5.1, van de Omgevingswet, om zonder omgevingsvergunning een ontgrondingsactiviteit te verrich-
ten niet voor ontgrondingsactiviteiten, voor zover het gaat om het ontgronden: 
a. waarbij niet meer dan 500 m2 wordt ontgrond en bovendien een diepte van 3 meter beneden 

maaiveld niet wordt overschreden; of 
b. voor een waterput, reservoir, bassin, vijver, poel of een daarmee vergelijkbare voorziening, als: 

1°. grondlagen dieper dan 3 meter onder het oorspronkelijke maaiveld ongemoeid blijven; 
2°. niet meer dan 1.500 m3 wordt ontgraven; en 
3°. deze voorziening niet in open verbinding staat met een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 7.5 (Melding) 

1. Het is verboden een ontgrondingsactiviteit, bedoeld in artikel 16.7 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving en artikel 7.4, te verrichten zonder dit ten minste vier werken voor het begin er-
van te melden. 

2. Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van degene die de ontgrondingsactiviteit verricht; 
b. de kadastrale ligging van de ontgrondingslocatie; 
c. de periode waarbinnen de ontgrondingsactiviteit wordt uitgevoerd; 
d. een beschrijving van het doel van de ontgrondingsactiviteit; 
e. de toestand en de functie van het terrein na het afronden van de ontgrondingsactiviteit; 
f. de oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte in m2; 
g. de beoogde maximale diepte in meter beneden maaiveld; 
h. de huidige maaiveldhoogte in meters ten opzichte van NAP; 
i. de opbouw van het bodemprofiel tot de grootste diepte van de voorgenomen ontgron-

dingsactiviteit; 
j. de hoeveelheid te ontgraven en af te voeren oppervlaktedelfstof in m3, en 
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k. de dagtekening. 
3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeen-

komstig die gegevens, wordt een melding gedaan. 
4. Dit artikel is niet van toepassing als minder dan 1500 m3 wordt ontgraven. 

Paragraaf 7.2.2 Afwijken van aanwijzing vergunningvrije gevallen 

Artikel 7.6 (Afwijking algemeen) 

1. In afwijking van artikel 16.7, onder e en g, van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt de uit-
zondering van het verbod van artikel 5.1, van de Omgevingswet, om zonder omgevingsvergun-
ning een ontgrondingsactiviteit te verrichten, enkel als een diepte van 3 meter beneden maai-
veld niet wordt overschreden. 

2. De artikelen 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving en 7.4 gelden niet voor twee of meer 
uit te voeren ontgrondingsactiviteiten die in elkaars directe nabijheid plaatsvinden en een sa-
menhangend geheel vormen. 

Artikel 7.7 (Afwijking Provinciale Archeologische en Aardkundige Kerngebieden) 

De artikelen 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving en 7.4, gelden niet voor ontgrondingsac-
tiviteiten met een diepte van meer dan 0,3 meter beneden het maaiveld in de beschermingszone 
van de Provinciale Archeologische en Aardkundige Kerngebieden. 

Artikel 7.8 (Afwijking Top-10 Archeologische Locaties) 

De artikelen 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving en 7.4, gelden niet voor ontgrondingsac-
tiviteiten met een diepte van meer dan 0,3 meter beneden het maaiveld in de beschermingszone 
van de Top-10 Archeologische Locaties. 
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HOOFDSTUK 8 WEGEN EN BESCHERMING LANDSCHAP 

Afdeling 8.1 Inleidende bepalingen  

Artikel 8.1 Oogmerk  

1. De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het veilig en doelmatig gebruik van de 
provinciale wegen overeenkomstig de functie daarvan voor het openbaar verkeer alsmede ter 
bescherming van de provinciale wegen met inbegrip van het belang van het onderhoud of wijzi-
ging van de weg daarvan.  

2. Taken en bevoegdheden op grond van dit hoofdstuk kunnen ook worden uitgeoefend met het 
oog op de volgende belangen in het gebied waar de weg is gelegen;  
a. het beschermen van de landschappelijke waarden;  
b. het beschermen van ecologische en/of natuurwetenschappelijke waarden; 
c. het beschermen van cultuurhistorische en archeologische waarden; 
d. het beschermen van recreatieve en toeristische belangen.  

Artikel 8.2. Toepassingsbereik  

1. Dit hoofdstuk gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot wegen in beheer bij 
de provincie Flevoland. 

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op activiteiten door of namens de provincie Flevoland, ten 
behoeve van de aanleg, de wijziging, het beheer en/of onderhoud van de weg, de toezicht en 
handhaving van de weg of de regeling van het wegverkeer over die weg.  

Artikel 8.3 Normadressaat 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op degene die de activiteit verricht, tenzij anders is bepaald. 
Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.  

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op activiteiten ten behoeve van de aanleg, de wijziging, het 
beheer en/of onderhoud van de weg, de toezicht en handhaving van de weg of de regeling van 
het verkeer over die weg door of namens de provincie. 

Artikel 8.4 Specifieke zorgplicht  

1. Degene die activiteiten uitvoert in het beperkingengebied van de wegen, anders dan overeen-
komstig de functie daarvan, en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige 
gevolgen kan hebben voor de belangen bedoeld in artikel 8.1, is verplicht;  
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die 

gevolgen te voorkomen; 
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken; en 
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten 

voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.  
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat;  

a. het veilig en doelmatig gebruik en de instandhouding van de weg wordt verzekerd; 
b. het, in overeenstemming met haar bestemming als weg, gebruik van de weg wordt verze-

kerd;  
c. het vrije zicht wordt verzekerd; 
d. werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat hieruit geen schade voor de 

weg kan ontstaan;  
e. geen vaste stoffen of voorwerpen in voorwerpen in het beperkingengebied van de weg wor-

den gedeponeerd;  
f. de weg niet wordt verontreinigd met voor het verkeer op de weg hinderlijke en schadelijke 

vloeistoffen of beplantingsresten;  
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g. beplanting langs de weg in een zodanige conditie wordt gehouden dat zij geen gevaar of 
hinder vormt voor de weggebruikers;  

h. borden, spandoeken, handelsreclame en licht- of geluidgevende voorzieningen op een zo-
danige plaats of wijze worden aangebracht dat de veiligheid van het verkeer niet in gevaar 
wordt gebracht;  

i. alle passende maatregelen worden genomen om ongewone voorvallen en de nadelige ge-
volgen daarvan te voorkomen; 

j. activiteiten niet mogen plaatsvinden in geval van mist, sneeuwval of andere omstandighe-
den van atmosferische aard die het zicht beperken tot een afstand van minder dan 200 me-
ter. 

Afdeling 8.2 Algemene regels  

Artikel 8.5. Verwijderen van werken en objecten 

1. Met het oog op het belang van verruiming of wijziging van een weg in beheer bij de provincie, 
worden bouwwerken, werken die geen bouwwerk zijn of andere objecten, waarvoor geen omge-
vingsvergunning is vereist, verplaatst of verlegd als die een belemmering vormen voor de voor-
bereiding of uitvoering van de verruiming of wijziging van die weg of namens de wegbeheerder.  

2. Als, ondanks een redelijke poging daartoe, met de rechthebbende op het bouwwerk, het werk 
dat geen bouwwerk is of het andere object geen schriftelijke overeenstemming is bereikt over 
de termijn waarop dat bouwwerk, werk of object wordt verplaatst of verlegd, stelt het bevoegd 
gezag die termijn bij maatwerkvoorschrift vast.  

Artikel 8.6 Regulering van het verkeer 

Indien ten behoeve van activiteiten bij provinciale wegen maatregelen moeten worden genomen 
ter regulering van het verkeer, dienen deze maatregelen te worden uitgevoerd conform de meest 
recente uitgaven CROW-richtlijnen 96B.  

Artikel 8.7 Herdenkingstekens  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een herdenkingsteken;  
a. op een deugdelijke wijze geplaatst; 
b. er geen knipperende, bewegende of verlichtende delen worden gebruikt; 
c. het minimaal op 0.5 meter en maximaal 2 meter boven het maaiveld wordt geplaatst; 
d. het wordt geplaatst in de onverharde buitenberm op een afstand van tenminste 1.80 meter 

uit de kant van de verharding.  
2. Het herdenkingsteken wordt na drie jaar door de melder verwijderd.  

Afdeling 8.3 Algemene regels  

Artikel 8.8 Maatwerkvoorschriften 

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omge-
vingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk worden verbonden, met uitzondering van bepa-
lingen over;  
a. meldingen.  

2. Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van bij of 
krachtens afdeling 8.4 gestelde regels voor het gebruik van de provinciale wegen, tenzij anders 
is bepaald. Daarbij kan worden bepaald in welke mate of hoe lang kan worden afgeweken. Bij 
de regels, bedoeld in afdeling 8.4 kan ook worden bepaald dat een maatwerkvoorschrift niet 
kan worden gesteld als over een onderwerp een voorschrift aan een vergunning kan worden 
verbonden.  

3. Met een maatwerkvoorschrift worden de artikelen 8.9, 8.10, 8.11, 812 en 8.13 niet versoepeld.  
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Artikel 8.9 Algemene regels bij een melding 

Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste; 
a. de aanduiding van de activiteit; 
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht; 
c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en 
d. de dagtekening.  

Artikel 8.10 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden 

1. Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag worden die ondertekend 
en voorzien van; 
a. de aanduiding van de activiteit; 
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht; 
c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en 
d. de dagtekening.  

2. Het bevoegd gezag kan verzoeken tot het verstrekken van gegevens en bescheiden die nodig 
zijn om te bezien of de activiteit, waarvoor een melding moet worden gedaan, past binnen de 
algemene regels en de maatwerkvoorschriften.  

Artikel 8.11 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat 

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 8.9 of artikel 8.10 wijzigt, worden de daardoor 
gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag. 

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden 
de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.  

Artikel 8.12 Algemene regels bij uitvoering activiteiten  

1. De melding met alle daarbij behorende gegevens en bescheiden zijn tijdens de uitvoering van 
de activiteit op de locatie aanwezig. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt deze melding 
onmiddellijk getoond.  

2. De melder van de activiteit stelt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit de toe-
zichthouder van de provincie Flevoland hiervan in kennis.  

Artikel 8.13 Afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift 

Met een maatwerkvoorschrift worden de artikelen 8.8 tot en met 8.12 niet versoepeld.  

Afdeling 8.4. Inhoudelijke regels 

Paragraaf 8.4.1. Werken  

Artikel 8.14 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot werken 

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg in beheer bij de Provincie als be-
doeld in artikel 8.2 worden aangewezen het maken, plaatsen, hebben, wijzigen of verwijderen van 
werken in het beperkingengebied met betrekking tot die weg, met inbegrip van;  

a. het bouwen, in stand houden en slopen van bouwwerken die daarmee samenhangen; en 
b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden en verwijderen van werken die geen bouwwerken 

zijn, die daarmee samenhangen.  
c. het wijzigen van de vorm, de loop, de constructie of het profiel van de weg 
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Artikel 8.15 Melding  

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 8.14 te verrichten zonder dit tenminste vier we-
ken en ten hoogste een half jaar voor het begin ervan te melden.  

Artikel 8.16 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 8.14 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. als het gaat om bouwen van een werk 
i. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie van de activiteit; 
ii. een tekening van de voorgenomen constructie;  
iii. een opsomming van de te gebruiken materialen; en 
iv. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit. 

b. als het gaat om het verwijderen van een werk  
i. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit. 

c. als het gaat om de realisatie van een uitweg 
i. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie van de activiteit; 
ii. een tekening van de voorgenomen constructie;  
iii. een opsomming van de te gebruiken materialen; en 
iv. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit. 

Artikel 8.17 Uitweg  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een uitweg geplaatst conform 
de beoordelingsregels zoals opgenomen in bijlage VI.  

2. De afstand van de uitweg tot bestaande kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- 
en uitwegen en bochten meer dan 200 meter bedraagt.  

3. De uitweg wordt dusdanig geconstrueerd dat het verkeer vooruitrijdend de kavel, zonder na-
dere manoeuvres, op kan rijden. 

4. De uitweg heeft een gesloten of elementenverharding. 
5. De uitweg sluit vloeiend aan op de weg of het fietspad.  

Artikel 8.18 Tweede uitweg 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg, wordt een tweede uitweg alleen gerea-
liseerd indien, met inachtneming van artikel 8.17;  
a. er sprake is van bedrijfssplitsing of aanvullende bedrijfsactiviteiten; of  
b. het verkeer geen keermogelijkheid heeft op het terrein.  

Paragraaf 8.4.2. Voorwerpen en objecten 

Artikel 8.19 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot voorwerpen en objec-
ten  

1. Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg in beheer bij de Provincie als be-
doeld in artikel 8.2 worden aangewezen het storten, plaatsen, neerleggen, hebben, behouden 
of wijzigen van voorwerpen en objecten in het beperkingengebied met betrekking tot die weg. 

2. Onder de aanwijzing vallen niet activiteiten die betrekking hebben op; 
a. het plaatsen, hebben, wijzigingen of verwijderen van verkeertekens en onderborden als be-

doeld in artikel 14 van de Wegenverkeerswet 1994;  
b. het plaatsen, hebben, wijzigingen of verwijderen van borden ten behoeve van toeristische 

recreatieve bewegwijzering.  
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Artikel 8.20 Melding  

1. Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 8.19 te verrichten zonder dit tenminste vier 
weken en ten hoogste een half jaar voor het begin ervan te melden.  

2. De verbodsbepaling is niet van toepassing voor het plaatsen, hebben of verwijderen van; 
a. herdenkingstekens zoals bedoeld in artikel 8.7; en 
b. kabels en leidingen zoals bedoeld in paragraaf 8.4.4. 

Artikel 8.21 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 8.19 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  
a. als het gaat om het hebben van een standplaats/verkooppunt  

i. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie van de activiteit; 
ii. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit. 

b. als het gaat om de plaatsing van een bord  
i. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie van de activiteit; 
ii. een tekening van de voorgenomen constructie inclusief maatvoering;  
iii. een opsomming van de te gebruiken materialen; en 
iv. de voorgenomen duur van de aanwezigheid van het bord.  

Artikel 8.22 Standplaats /verkooppunt  

Gereserveerd 

Artikel 8.23 Borden  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg worden alleen de volgende borden, 
spandoeken, vlaggen, handelsreclame en licht- of geluidgevende voorzieningen geplaatst en 
behouden;  
a. die betrekking hebben op enig beroep, bedrijf of dienst; 
b. die zijn geplaatst of aangebracht op, in of aan een wachtruimte bij een halteplaats voor het 

openbaar vervoer;  
c. die betrekking hebben op de verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak;  
d. die zijn geplaatst of aangebracht op een terrein of betrekking hebben op een grootschalige 

publieke gebeurtenis ofwel zijn geplaatst of aangebracht ter bekendmaking van of de be-
wegwijzering naar die gebeurtenis;  

e. die zijn geplaatst of aangebracht op een overeenkomstig een bestemmingsplan in gebruik 
zijnde sportterrein mits het bord dient ter bekendmaking van sponsering van het sportter-
rein;  

f. die zijn geplaatst of aangebracht op een overeenkomst een bestemmingsplan in gebruik 
zijnde bedrijventerrein; 

g. die betrekking hebben op een werk in uitvoering waarvoor van overheidswege opdracht is 
gegeven voor zover zij in de directe nabijheid van het werk zijn geplaatst; 

h. die zijn geplaatst of aangebracht ten behoeve van de verkeersveiligheid of de verkeersin-
formatie;  

i. die zijn geplaatst of aangebracht op of aan zuilen, muren en andere constructies die daar-
voor door de overheid zijn aangewezen of ten aanzien waarvan gedeputeerde staten in een 
ander kader met het gebruik daarvoor hebben ingestemd;  

j. die dienen tot het openbaren van gedachten of gevoelens in de zin van artikel 7 van de 
Grondwet;  

k. die dienen tot het aankondigen van verkiezingen voor een gemeenteraad, provinciale sta-
ten, de tweede kamer, de algemene vergadering of het Europees Parlement en tot het pre-
senteren van daaraan deelnemende politieke partijen. 

2. De voorzieningen zoals bedoeld in artikel 8.23 eerste lid;  
a. worden geplaatst;  
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i. buiten de bebouwde kom;  
ii. op een deugdelijke wijze, dit betekent dat borden op stalen palen bevestigt en met 

grondankers geplaatst moeten worden;  
iii. het bord in een goede staat van onderhoud verkeert en/of wordt onderhouden;  
iv. het bord is niet groter dan 1.00 meter bij 1.00 meter;  
v. er niet meer dan twee borden bij elkaar op een locatie worden aangebracht;  
vi. de borden worden geplaatst in de onverharde buitenberm op een afstand van ten min-

ste 1.80 meter uit de kant van de verharding;  
vii. er worden geen knipperende verlichting of bewegende beelden of letters gebruikt;  
viii. borden niet aan bestaande bebording en/of OV-masten worden bevestigd;  
ix. borden minimaal 2 meter van OV-masten worden geplaatst;  
x. het bord niet spiegelt, niet fluoresceert, niet verlicht en geen bewegende delen heeft.  
xi. het bord minimaal 0.5 meter en maximaal 2 meter boven het maaiveld is bevestigd 
xii. het bord 200 meter van bestaande kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- 

en uitwegen en bochten is geplaatst;  
xiii. het bord meer dan 50 meter voor of 50 meter voorbij bestaande bewegwijzering of ver-

keersborden is geplaatst  
b. worden verwijderd;  

i. indien de voorzieningen waar ze betrekking op hebben niet langer aanwezig zijn en/of 
noodzakelijk zijn.  

3. Voordat het bord wordt geplaats dient een KLIC melding gedaan te worden.  
4. Na verwijdering van de borden is de melder van de activiteit verplicht de bermen in oorspron-

kelijke staat terug te brengen.  

Paragraaf 8.4.3. Evenementen  

Artikel 8.24 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot evenementen  

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg in beheer bij de Provincie als be-
doeld in artikel 8.2 worden aangewezen het houden van een evenement in het beperkingengebied 
met betrekking tot die weg. 

Artikel 8.25 Melding 

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 8.24 te verrichten zonder dit tenminste acht 
weken en ten hoogste een half jaar voor het begin ervan te melden.  

Artikel 8.26 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 8.24 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. aard van het evenement  
b. te treffen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het verkeer 
c. omleidingsroutes indien het verkeer wordt gestremd.  

Artikel 8.27 Evenement  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt het verkeer op het omrin-
gende wegennet voldoende gewaarborgd.  

2. Als de doorstroming niet voldoende gewaarborgd kan worden, dienen er alternatieve routes 
beschikbaar te zijn.  

3. Als er geen alternatieve routes beschikbaar zijn dient de reistijdnorm maximaal 125% te zijn 
ook gedurende de spits of maximaal 10 minuten omrijtijd.  

4. Indien er begeleiders zijn op motorvoertuigen, maken deze motorvoertuigen te allen tijde ge-
bruik van de weg.  
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Paragraaf 8.4.4. Kabels en leidingen  

Artikel 8.28 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot kabels en leidingen  

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg in beheer bij de Provincie als be-
doeld in artikel 8.2 worden aangewezen het plaatsen, hebben, houden, wijzigen en verwijderen van 
kabels en leidingen in het beperkingengebied met betrekking tot die weg. 

Artikel 8.29 Melding 

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 8.28 te verrichten zonder dit ten minste vier 
weken en ten hoogste drie maanden voor het begin ervan te melden.  

Artikel 8.30 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 8.28 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie;  
b. een tekening van de voorgenomen constructie inclusief maatvoering; 
c. een opsomming van de te gebruiken materialen;  
d. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit 

Artikel 8.31 (Ver)leggen van kabels en leidingen 

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg worden kabels en leidingen ge-
legd/verlegd;  
a. indien zij voldoen aan de volgende technische eisen;  

i. stalen transportleidingsystemen (NEN 3650);  
ii. stalen leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken (NEN 3651);  
iii. stalen leidingen voor transport van gas, drinkwater en afvalwater, stuiklassen voor bui-

zen en hulpstukken van PE met een dichtheid van tenminste 930 kg/m3 (NEN 7200);  
iv. eisen, typebeproevingen, markering en kwaliteitsbeheersing voor roosters en deksels 

voor putten en kolken voor verkeersgebieden (NEN-EN 124);  
v. kabels en leidingen zijn, met inachtneming van de te verwachte gronddruk, berekend 

op een verkeersbelasting volgens belastingmodel 3 (Load Model 3) conform NEN-EN 
1991-2.  

vi. de kabels en leidingen ten behoeve van de riolering een dekking hebben van ten min-
ste 1.00 meter.  

b. De normadressaat dient voorafgaand aan het (ver)leggen van een kabel of leiding een KLIC 
melding te doen en overleg te plegen met de betrokken netbeheerder.  

Artikel 8.32 Gestuurde boringen en persen 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt bij het (ver)leggen van kabels en 
leidingen onder bomen geboord. Er worden geen boomwortels afgehakt of beschadigt.  

Artikel 8.33 Wegkruisingen 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt bij een kruising van een kabel of 
leiding met een weg;  
a. een mantelbuis gebruikt;  
b. een gestuurde boring toegepast;  
c. de mantelbuis zoveel mogelijk haaks op de weg as geplaatst;  



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 28 

Artikel 8.34 Slopen of verwijderen van kabels en leidingen 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg worden kabels en leidingen die buiten 
gebruik worden gesteld, te allen tijde verwijderd.  

Artikel 8.35 Merktekens 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg dient bij het plaatsen van merktekens 
ten behoeve van kabels en leidingen het merkteken 0.50 meter boven het maaiveld uit te steken  

Artikel 8.36 Grondwerkzaamheden  

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de worden grondwerkzaamheden onder de vol-
gende omstandigheden te worden uitgevoerd.  
a. ontgravingen dienen gescheiden plaats te vinden en aangevuld te worden;  
b. ontgravingen dienen na afloop van iedere dag te worden dichtgemaakt of, indien dit niet mo-

gelijk is, dienen ontgravingen veilig te worden afgezet;  
c. opengebroken weggedeelten, bestratingen en ander in verband met de werkzaamheden aan-

wezige obstakels dienen duidelijk te worden gemarkeerd;  
d. dienen kabels en leidingen in den droge te worden gelegd of verlegd, zo nodig met behulp van 

bronbemaling van voldoende capaciteit nabij de verharding tot 0.25 meter beneden de onder-
kant van de boorbuizen of mantelbuizen.  

e. De bovenste laag van de aanvulling mag geen puin bevatten.  
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HOOFDSTUK 9 LUCHTVAART 

Titel 9.1 Algemeen 

Artikel 9.1 (Oogmerk) 

De regels zijn gesteld ter verduidelijking. 

Artikel 9.2 (Werkingsgebied) 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op:  
a. aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van een luchthavenbesluit voor een luchthaven 

gelegen in de provincie Flevoland; 
b. aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van een luchthavenregeling voor een luchthaven 

gelegen in de provincie Flevoland. 
2. Een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit kan door provinciale staten worden 

omgezet in en behandeld als een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenregeling, indien 
provinciale staten dat op grond van de ingediende gegevens of uit beleidsmatige overwegingen 
aangewezen achten. 

Titel 9.2 Activiteiten 

Artikel 9.3 (Gegevens en bescheiden) 

1. Een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling bevat de vol-
gende gegevens en bescheiden:  
a. naam, adres, contactgegevens, rechtspersoonlijkheid, contactperso(o)n(en) en eventuele 

adviseurs van de aanvrager, en indien de aanvrager niet de (beoogde) exploitant is, tevens 
de genoemde gegevens van de (beoogde) exploitant; 

b. een aanduiding van het terrein dat bestemd is om als luchthaven te worden ingericht, met 
een topografische kaart op een schaal van 1:10.000 en de kadastrale aanwijzing van het 
terrein; 

c. de eigendomssituatie met betrekking tot het terrein, en voor zover de aanvrager niet de 
eigenaar is, een verklaring van de eigenaar of eigenaren dat deze instemt of instemmen 
met het voorgenomen gebruik als luchthaven; 

d. een of meer tekeningen waaruit de beoogde ruimtelijke indeling van het gebied van en 
rond de luchthaven blijkt, met inbegrip van (maximale) hoogte van objecten; 

e. een plan voor het gebruik van de luchthaven voor een periode in de eerste vijf jaar na in-
werkingtreding van het luchthavenbesluit; 

f. de wijze waarop in naderingsluchtverkeersleiding zal worden voorzien; 
g. de voor het beoogde gebruik noodzakelijke berekeningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van 

de Regeling burgerluchthavens en artikel 10.44, derde lid van de Wet luchtvaart met be-
trekking tot het bepalen van de geluidsbelasting en het externe-veiligheidsrisico van het 
luchthavenluchtverkeer; 

h. een bij het voornemen passende beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu; 
i. de wijze waarop in naderingsluchtverkeersleiding zal worden voorzien en de voor het be-

oogde gebruik noodzakelijke berekeningen als bedoeld in artikel 10.44, derde lid, van de 
Wet luchtvaart met betrekking tot de lokale luchtverontreiniging; 

j. een onderbouwing voor de aanvraag van een luchthavenregeling; 
k. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eisen ingevolge artikel 29 van de Regeling 

veilig gebruik luchthavens en andere terreinen; 
2. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot wijziging 

van een luchthavenbesluit respectievelijk luchthavenregeling, met dien verstand dat de aan-
vrager:  
a. alle gegevens indient die afwijken van de situatie die in het geldende besluit respectieve-

lijk de geldende regeling is neergelegd, en 
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b. verklaart dat alle overige gegevens gelijkluidend zijn aan de gegevens in het geldende be-
sluit respectievelijk de geldende regeling. 

3. Indien zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de gegevens die op grond van het eerste lid 
zijn overgelegd in het kader van de aanvraag, dan dient binnen drie maanden nadat een wijzi-
ging zich voordoet een aanvraag tot wijziging van de luchthavenregeling te worden ingediend 
die voldoet aan het bepaalde in dit artikel. 

Titel 9.3 Instructieregels 

Artikel 9.4 (Instructieregels aan Gedeputeerde Staten). 

Gedeputeerde staten zijn belast met de voorbereiding van een voorstel over een aanvraag van een 
luchthavenbesluit voor provinciale staten, met inbegrip van het opstellen van een ontwerpvoorstel 
en het toepassing geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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HOOFDSTUK 10 VAARWEGEN 

Afdeling 10.1 Inleidende bepalingen  

Artikel 10.1 Oogmerk  

1. De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het veilig en doelmatig gebruik van de 
provinciale vaarwegen overeenkomstig de functie daarvan voor het openbaar vaarverkeer als-
mede ter bescherming van de provinciale vaarwegen met inbegrip van het belang van het on-
derhoud of wijziging van de vaarweg daarvan.  

2. Taken en bevoegdheden op grond van dit hoofdstuk kunnen ook worden uitgeoefend met het 
oog op de volgende belangen in het gebied waar de vaarweg is gelegen;  
a. het beschermen van de landschappelijke waarden;  
b. het beschermen van ecologische en/of natuurwetenschappelijke waarden; 
c. het beschermen van cultuurhistorische en archeologische waarden; 
d. het beschermen van recreatieve en toeristische belangen.  

Artikel 10.2 Toepassingsbereik 

Dit hoofdstuk gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot vaarwegen in beheer bij 
de provincie Flevoland. 

Artikel 10.3 Normadressaat 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op degene die de activiteit verricht, tenzij anders is bepaald. 
Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.  

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op activiteiten door of namens de provincie Flevoland, ten 
behoeve van de aanleg, de wijziging, het beheer en/of onderhoud van de vaarweg, de toezicht 
en handhaving van de vaarweg of de regeling van het vaarwegverkeer over die vaarweg. 

Artikel 10.4 Specifieke zorgplicht  

1. Degene die activiteiten uitvoert op, in, langs, boven of onder provinciale vaarwegen, anders 
dan overeenkomstig de functie daarvan, en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die acti-
viteit de infrastructuur verontreinigd, verandert, beschadigt of andere nadelige gevolgen kan 
hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 10.1 is verplicht;  
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die 

gevolgen te voorkomen; 
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken; en 
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten 

voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.  
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat;  

a. het veilig en doelmatig gebruik en de instandhouding van de vaarweg wordt verzekerd; 
b. het vrije zicht wordt verzekerd; 
c. werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat hieruit geen schade voor de 

vaarweg kan ontstaan;  
d. geen vaste stoffen of voorwerpen in het beperkingengebied van de vaarweg worden gede-

poneerd;  
e. de vaarweg niet wordt verontreinigd met voor het verkeer op de vaarweg hinderlijke en 

schadelijke vloeistoffen of beplantingsresten;  
f. beplanting langs de vaarweg in een zodanige conditie wordt gehouden dat zij geen gevaar 

of hinder vormt voor de vaarweggebruikers;  
g. de vaarweg niet op enige wijze veranderd wordt;  
h. alle passende maatregelen worden genomen om ongewone voorvallen en de nadelige ge-

volgen daarvan te voorkomen;  



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 32 

i. activiteiten niet mogen plaatsvinden in geval van mist, sneeuwval of andere omstandighe-
den van atmosferische aard die het zicht beperken tot een afstand van minder dan 200 me-
ter;  

j. bij het verrichten van activiteiten geen belemmering of hinder voor de scheepvaart wordt 
veroorzaakt.  

Afdeling 10.2 Algemene regels  

Artikel 10.5 Verwijderen van werken, objecten en/of vaartuigen  

1. Met het oog op het belang van verruiming of wijziging van een vaarweg in beheer bij de provin-
cie, worden bouwwerken, werken die geen bouwwerk zijn of andere objecten, waarvoor geen 
omgevingsvergunning is vereist, verplaatst of verlegd als die een belemmering vormen voor de 
voorbereiding of uitvoering van de verruiming of wijziging van die vaarweg door of namens de 
vaarwegbeheerder;  

2. Als, ondanks een redelijke poging daartoe, met de rechthebbende op het bouwwerk, het werk 
dat geen bouwwerk is of het andere object geen schriftelijke overeenstemming is bereikt over 
de termijn waarop dat bouwwerk, werk of object wordt verplaatst of verlegd, stelt het bevoegd 
gezag die termijn bij maatwerkvoorschrift vast.  

Artikel 10.6 Betreden sluiscomplexen  

Het is enkel toegestaan een sluiscomplex te betreden indien;  
a. dit nodig is voor het passeren met een vaartuig; of 
b. dit nodig is voor het af- en opzetten van een voertuig door een schip op de daarvoor bestemde 

locaties; of 
c. er sprake is van acute situatie of calamiteit voor hulpdiensten en hulpverleners.  

Artikel 10.7 Herdenkingstekens  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt een herdenkingsteken;  
a. op een deugdelijke wijze geplaatst; 
b. op minimaal 0.5 meter en maximaal 2 meter boven het maaiveld geplaatst; en  
c. geplaatst in de onverharde buitenberm op een afstand van tenminste 1.80 meter uit de 

kant van de oeverbeschoeiing.  
2. Voor een herdenkingstekens mogen geen knipperende, bewegende of verlichtende delen wor-

den gebruikt.  
3. Het herdenkingsteken wordt na drie jaar door de melder verwijderd.  

Afdeling 10.3 Algemene regels meldingen  

Artikel 10.8 Maatwerkvoorschriften 

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omge-
vingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk worden verbonden, met uitzondering van bepa-
lingen over; 
a. meldingen.  

2. Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van bij of 
krachtens afdeling 10.4 gestelde regels voor het gebruik van de provinciale vaarwegen, tenzij 
anders is bepaald. Daarbij kan worden bepaald in welke mate of hoe lang kan worden afgewe-
ken. Bij de regels, bedoeld in afdeling 10.4 kan ook worden bepaald dat een maatwerkvoor-
schrift niet kan worden gesteld als over een onderwerp een voorschrift aan een vergunning kan 
worden verbonden.  

3. Met een maatwerkvoorschrift worden de artikelen 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 niet versoepeld  
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Artikel 10.9 Algemene regels bij een melding 

Een melding wordt ondertekend en bevat tenminste;  

a. de aanduiding van de activiteit;  
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht; 
c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en 
d. de dagtekening.  

Artikel 10.10 Algemene regels bij het verstrekken van gegevens en bescheiden 

1. Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag worden die ondertekend 
en voorzien van; 
a. de aanduiding van de activiteit; 
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht: 
c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en 
d. de dagtekening 

2. Het bevoegd gezag kan verzoeken tot het verstrekken van gegevens en bescheiden die nodig 
zijn om te bezien of de activiteit waarvoor een melding moet worden gedaan, past binnen de 
algemene regels en de maatwerkvoorschriften. 

Artikel 10.11 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat 

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 10.9 of artikel 10.10 wijzigt, worden de daar-
door gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag. 

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden 
de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.  

Artikel 10.12 Algemene regels bij uitvoering activiteiten  

1. De melding met alle daarbij behorende gegevens en bescheiden zijn tijdens de uitvoering van 
de activiteit aanwezig. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt deze melding onmiddellijk ge-
toond.  

2. De melder van de activiteit stelt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit de op-
zichter van de provincie Flevoland hiervan in kennis.  

Afdeling 10.4. Inhoudelijke regels  

Paragraaf 10.4.1. Werken  

Artikel 10.13 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot werken 

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie als 
bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen het maken, plaatsen, hebben, wijzigen of verwijderen 
van werken in het beperkingengebied met betrekking tot die vaarweg, met inbegrip van;  
a. het bouwen, in stand houden en slopen van bouwwerken die daarmee samenhangen; en 
b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden en verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn, 

die daarmee samenhangen.  
c. het wijzigen van de vorm, de loop, de constructie of het profiel van de vaarweg 

Artikel 10.14 Melding  

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.13 te verrichten zonder dit tenminste vier 
weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.  
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Artikel 10.15 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.13 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. als het gaat om bouwen van een werk 
i. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie van de activiteit; 
ii. een tekening van de voorgenomen constructie;  
iii. een opsomming van de te gebruiken materialen; 
iv. de te nemen maatregelen ten behoeve van de doorstroming van het vaarwegverkeer; 

en 
i. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit. 

b. als het gaat om het verwijderen van een werk  
i. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit; en 
ii. de te nemen maatregelen ten behoeve van de doorstroming van het weg- en/of vaar-

wegverkeer.  

Artikel 10.16 Afmeervoorzieningen  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt een nieuwe afmeervoor-
ziening gemaakt of geplaatst;  
a. in de vorm van een insteekhaven als onderdeel van bestaande bedrijventerreinen ten be-

hoeve van economische activiteiten;  
2. De oevers dienen vrij toegankelijk te zijn. 
3. Afmeervoorzieningen zijn bedoeld voor tijdelijk gebruik. 

Paragraaf 10.4.2. Voorwerpen en objecten 

Artikel 10.17 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot voorwerpen en objec-
ten  

1. Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie 
als bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen het storten, plaatsen, neerleggen, hebben, be-
houden of wijzigen van voorwerpen en objecten in het beperkingengebied met betrekking tot 
die vaarweg. 

2. Onder de aanwijzing vallen niet activiteiten die betrekking hebben op het plaatsen, hebben, 
wijzigingen of verwijderen van verkeertekens en onderborden als bedoeld in artikel 4 van de 
Scheepvaartverkeerswet;  

Artikel 10.18 Melding  

1. Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.17 te verrichten zonder dit tenminste vier 
weken en ten hoogste een half jaar voor het begin ervan te melden.  

2. De verbodsbepaling is niet van toepassing voor het plaatsen, hebben of verwijderen van;  
a. herdenkingstekens zoals bedoeld in artikel 10.7; en  
b. kabels en leidingen zoals bedoeld in paragraaf 10.4.4. 

Artikel 10.19 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.17 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

i. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie van de activiteit; 
ii. een tekening van de voorgenomen constructie;  
iii. een opsomming van de te gebruiken materialen; en 
iv. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit.  
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Artikel 10.20 Borden  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg worden alleen de volgende bor-
den, spandoeken, vlaggen, handelsreclame en licht- of geluidgevende voorzieningen geplaatst 
en behouden;  
a. die betrekking hebben op enig beroep, bedrijf of dienst; 
b. die betrekking hebben op de verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak;  
c. die zijn geplaatst of aangebracht op een terrein of betrekking hebben op een grootschalige 

publieke gebeurtenis ofwel zijn geplaatst of aangebracht ter bekendmaking van of de be-
wegwijzering naar die gebeurtenis;  

d. die zijn geplaatst of aangebracht op een overeenkomstig een bestemmingsplan in gebruik 
zijnde sportterrein mits het bord dient ter bekendmaking van sponsering van het sportter-
rein;  

e. die zijn geplaatst of aangebracht op een overeenkomstig een bestemmingsplan in gebruik 
zijnde bedrijventerrein; 

f. die betrekking hebben op een werk in uitvoering waarvoor van overheidswege opdracht is 
gegeven voor zover zij in de directe nabijheid van het werk zijn geplaatst; 

g. die zijn geplaatst of aangebracht ten behoeve van de verkeersveiligheid of de verkeersin-
formatie;  

h. die zijn geplaatst of aangebracht op of aan zuilen, muren en andere constructies die daar-
voor door de overheid zijn aangewezen of ten aanzien waarvan gedeputeerde staten in een 
ander kader met het gebruik daarvoor hebben ingestemd;  

i. die dienen tot het openbaren van gedachten of gevoelens in de zin van artikel 7 van de 
Grondwet;  

j. die dienen tot het aankondigen van verkiezingen voor een gemeenteraad, provinciale sta-
ten, de tweede kamer, de algemene vergadering of het Europees Parlement en tot het pre-
senteren van daaraan deelnemende politieke partijen. 

2. De voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10.20 lid 1;  
a. worden zelfstandig geplaatst;  

i. door middel van bevestiging op stalen palen en met grondankers;  
ii. in de onverharde buitenberm op een afstand van ten minste 1.80 meter uit de kant van 

de verharding;  
iii. minimaal 2 meter van OV-masten;  
iv. minimaal 0.5 meter en maximaal 2 meter boven het maaiveld; 
v. minimaal 200 meter van bestaande kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, 

in- en uitwegen en bochten; en 
vi. minimaal 50 meter voor of 50 meter voorbij bestaande bewegwijzering of verkeersbor-

den. 
b. worden verwijderd indien de voorzieningen waar ze betrekking op hebben niet langer aan-

wezig zijn en/of noodzakelijk zijn.  
3. Voordat het bord wordt geplaatst, dient een KLIC-melding gedaan te worden.  
4. De voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10.20 lid 1 dienen in een goede staat van onderhoud 

te verkeren.  
5. De voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10.20 lid 1 dienen daarnaast nog aan de volgende ei-

sen te voldoen;  
a. voorzieningen mogen niet groter dan 1.00 meter bij 1.00 meter zijn; 
b. voorzieningen mogen niet spiegelen; 
c. voorzieningen mogen niet fluoresceren;  
d. voorzieningen mogen niet zijn verlicht; en  
e. voorzieningen mogen geen bewegende delen bevatten.  

6. Na verwijdering van de voorzieningen worden de bermen in oorspronkelijke staat terugge-
bracht.  
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Paragraaf 10.4.3. Evenementen  

Artikel 10.21 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot evenementen  

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie als 
bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen het houden van een evenement in het beperkingenge-
bied met betrekking tot die vaarweg. 

Artikel 10.22 Melding 

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.21 te verrichten zonder dit ten minste acht 
weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.  

Artikel 10.23 Gegevens en bescheiden  

Ten minste acht weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.21 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. aard van het evenement; 
b. bebordingsplan;  
c. datum en periode dat er gestremd gaat worden;  
d. te treffen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het vaarwegverkeer. 

Artikel 10.24 Evenement  

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt een vaarweg ten behoeve 
van een evenement alleen gestremd; 

a. bij categorie 1 evenementen met een (inter)nationaal karakter indien;  
i. de stremmingsduur zo kort mogelijk wordt gehouden en er sprake is van een strem-

mingsduur van eenmalig maximaal 8 uur of 2 keer maximaal 6 uur op een dag waarbij 
er voor en na of tussen het evenement een periode van minimaal een uur is voor vrije 
doorvaart voor de scheepvaart in de periode van 1 april – 31 oktober; of 

ii. de stremmingsduur zo kort mogelijk wordt gehouden en er sprake is van een strem-
mingsduur van maximaal 10 uur of waarbij er op werkdagen voor en na en in het week-
end voor of na afloop van het evenement een periode van minimaal een uur is voor 
vrije doorvaart voor de scheepvaart in de periode van 1 november – 31 maart.  

b. bij categorie 2 evenementen die bepalend zijn voor Flevoland;  
i. de stremmingsduur zo kort mogelijk wordt gehouden en er sprake is van een strem-

mingsduur van eenmalig maximaal 6 uur of 2 keer maximaal 4 uur op een dag waarbij 
er voor en na of tussen het evenement een periode van minimaal een uur is voor de 
vrije doorvaart voor de scheepvaart in de periode van 1 april – 31 oktober; of 

ii. de stremmingsduur zo kort mogelijk wordt gehouden en er sprake is van een strem-
mingsduur van maximaal 8 uur, of waarbij er op werkdagen voor en na en in het week-
end voor of na afloop van het evenement een periode is van vrije doorvaart voor de 
scheepvaart in de periode van 1 november – 31 maart.  

c. bij categorie 3 evenementen die niet bepalend zijn voor Flevoland maar waarbij de organi-
satie wel een binding heeft met de betreffende vaarweg(en);  
i. de stremmingsduur zo kort mogelijk wordt gehouden en er sprake is van een zeer korte 

stremmingsduur van een eenmalig maximaal 2 uur en voor en afloop van het evene-
ment een periode is van vrije doorvaart voor de scheepvaart van de vaarweg in de peri-
ode van 1 april – 31 oktober; of 

ii. de stremmingsduur zo kort mogelijk wordt gehouden en er sprake is van een korte 
stremmingsduur van eenmalig maximaal 4 uur en voor en na afloop van het evenement 
een periode is van vrije doorvaart voor de scheepvaart in de periode van 1 november – 
31 maart;  
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Paragraaf 10.4.4. Kabels en leidingen  

Artikel 10.25 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot kabels en leidingen  

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie als 
bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen het plaatsen, hebben, houden, wijzigen en verwijderen 
van kabels en leidingen in het beperkingengebied met betrekking tot die vaarweg. 

Artikel 10.26 Melding 

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.25 te verrichten zonder dit ten minste vier 
weken en ten hoogste drie maanden voor het begin ervan te melden.  

Artikel 10.27 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.25 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. een tekening of plattegrond van de betrokken locatie;  
b. een tekening van de voorgenomen constructie inclusief maatvoering; 
c. een opsomming van de te gebruiken materialen;  
d. de verwachte begin- en einddatum van de activiteit. 

Artikel 10.28 (Ver)leggen van kabels en leidingen 

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg worden kabels en leidingen ge-
legd/verlegd;  
a. indien zij voldoen aan de volgende technische eisen;  

i. stalen transportleidingsystemen (NEN 3650);  
ii. stalen leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken (NEN 3651);  
iii. stalen leidingen voor transport van gas, drinkwater en afvalwater, stuiklassen voor bui-

zen en hulpstukken van PE met een dichtheid van tenminste 930 kg/m3 (NEN 7200);  
iv. eisen, typebeproevingen, markering en kwaliteitsbeheersing voor roosters en deksels 

voor putten en kolken voor verkeersgebieden (NEN-EN 124);  
v. kabels en leidingen zijn, met inachtneming van de te verwachte gronddruk, berekend 

op een verkeersbelasting volgens belastingmodel 3 (Load Model 3) conform NEN-EN 
1991-2.  

vi. de kabels en leidingen ten behoeve van de riolering een dekking hebben van ten min-
ste 1.00 meter.  

2. De normadressaat dient voorafgaand aan het (ver)leggen van een kabel of leiding een KLIC 
melding te doen en overleg te plegen met de betrokken netbeheerder.  

 Artikel 10.29 Gestuurde boringen en persen 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt bij het (ver)leggen van kabels 
en leidingen onder bomen geboord. Er worden geen boomwortels afgehakt of beschadigt.  

Artikel 10.30 Vaarkruisingen 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt bij een kruising van een ka-
bel of leiding met een vaarweg;  

a. een mantelbuis gebruikt;  
b. een gestuurde boring toegepast; en 
c. de onderlinge afstand tussen de kabels ten minste 50 meter is.  
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Artikel 10.31 Slopen of verwijderen van kabels en leidingen 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg worden kabels en leidingen die buiten 
gebruik worden gesteld, te allen tijde verwijderd.  

Artikel 10.32 Grondwerkzaamheden  

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de worden grondwerkzaamheden onder de vol-
gende omstandigheden te worden uitgevoerd.  

f. Ontgravingen dienen gescheiden plaats te vinden en aangevuld te worden;  
g. ontgravingen dienen na afloop van iedere dag te worden dichtgemaakt of, indien dit niet mo-

gelijk is, dienen ontgravingen veilig te worden afgezet;  
h. opengebroken weggedeelten, bestratingen en ander in verband met de werkzaamheden aan-

wezige obstakels dienen duidelijk te worden gemarkeerd;  
i. dienen kabels en leidingen in den droge te worden gelegd of verlegd, zo nodig met behulp van 

bronbemaling van voldoende capaciteit nabij de verharding tot 0.25 meter beneden de onder-
kant van de boorbuizen of mantelbuizen.  

j. De bovenste laag van de aanvulling mag geen puin bevatten.  

Paragraaf 10.4.5 Vaarwegverkeeractiviteiten  

Artikel 10.33 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot vaarwegverkeeractiviteiten  

1. Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie 
als bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen vaarwegactiviteiten in het beperkingengebied 
met betrekking tot die vaarweg.  

2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien het stremmen of belemmeren van de scheepvaart 
door of namens het bevoegd gezag het gevolg is van extreem weer, calamiteiten of aanleg- en 
onderhoudswerkzaamheden.  

Artikel 10.34 Melding 

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.33 te verrichten zonder dit ten minste vier 
weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.  

Artikel 10.35 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.33 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  

a. activiteiten met betrekking tot stremmingen van het vaarwegverkeer; 
i. aard van de activiteit;  
ii. datum en periode dat er gestremd gaat worden; 
iii. te treffen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het vaarwegverkeer.  

b. schepen met afwijkende afmetingen;  
i. reden van de aanvraag  
ii. afmetingen van het vaartuig; 
iii. geplande route; 
iv. datum en periode wanneer gevaren wordt;  
v. object(en) die gepasseerd gaan worden;  
vi. datum en tijd dat de schutting plaats zou moeten vinden; 
vii. te treffen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het vaarwegverkeer; 
viii. te treffen maatregelen ter beperking van schade.  

c. schepen die buiten bedientijden worden bediend;  
i. reden van de aanvraag; 
ii. object(en) die gepasseerd gaan worden;  
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iii. datum / tijd dat de schutting plaats zou moeten vinden; 
iv. te treffen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het vaarverkeer; 
v. motivatie voor de afwijking van de bedientijden.  

Artikel 10.36 Verboden activiteiten 

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg is het verboden gebruik te ma-
ken van spudpalen.  

2. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg is het verboden te ankeren in 
de provinciale vaarweg.  

Artikel 10.37 Stremmen of belemmeren van de scheepvaart 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt het vaarwegverkeer alleen 
gestremd of belemmert indien is voldaan aan de aanvraag- en publicatievereisten voor een strem-
ming;  
1. indien er geen sprake is van hinder 

a. de aanmelding voor stremming dient 1 week voor uitvoering te worden gedaan;  
b. er is geen publicatie voor de scheepvaart nodig.  

2. indien er sprake is van maximaal 2 uur hinder 
a. de aanmelding voor stremming dient 2 weken voor uitvoering te worden gedaan;  
b. de publicatie voor het scheepvaartverkeer dient minimaal 1 week voor uitvoering te 

worden gepubliceerd.  
3. indien er sprake is van maximaal 2 dagen hinder 

a. de aanmelding voor een stremming dient 6 weken voor uitvoering bij de vaarwegbe-
heerder te worden gedaan;  

b. de publicatie voor het scheepvaartverkeer dient minimaal 4 weken voor uitvoering te 
worden gepubliceerd.  

4. indien er sprake is van maximaal 7 dagen hinder 
a. de aanmelding voor een stremming dient 8 weken voor uitvoering te worden gedaan;  
b. de publicatie voor het scheepvaartverkeer dient minimaal 6 weken voor uitvoering te 

worden gepubliceerd.  
5. indien er sprake is van maximaal 4 weken hinder 

a. de aanmelding voor een stremming dient 26 weken voor uitvoering te worden gedaan; 
b. de publicatie voor het scheepvaartverkeer dient minimaal 13 weken voor uitvoering te 

worden gepubliceerd.  
6. indien er sprake is van meer dan 4 weken hinder 

a. de aanmelding voor een stremming dient 52 weken voor uitvoering te worden gedaan; 
b. de publicatie voor het scheepvaartverkeer dient minimaal 39 weken voor uitvoering te 

worden gepubliceerd.  

Artikel 10.38 Schepen met afwijkende afmetingen  

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt een vaartuig; die afwijkt van 
de toegestane afmetingen/diepgang alleen geschut in die gevallen zoals opgenomen in bijlage VII 
en VIII en  
a. indien er een aanvaardbare situatie is ten aanzien van de bereikbaarheid door hulpdiensten en 

de afwikkeling van het verkeer. 
b. buiten de bloktijden van 07.00 – 09.00 en 16.00 – 18.00 uur. 

Artikel 10.39 Geen bediening  

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt een vaartuig alleen buiten 
bedientijden bediend in die gevallen zoals opgenomen in bijlage IX. 
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Artikel 10.40 Maximale snelheid  

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg is de maximale snelheid op de 
vaarweg 12 km/h.  

2. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt een afwijking van de 
maximale snelheid alleen toegestaan indien;  
a. het gaat om vaartuigen ten behoeve van hulpdiensten; of 
b. het gaat om vaartuigen ten behoeven van toezicht en handhaving.  

Artikel 10.41 Watersport zonder schip 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt watersport zonder schip al-
leen toegestaan indien; 

a. de activiteit niet binnen 50 meter van een brug plaatsvindt; 
b. de activiteit niet binnen 200 meter van de deuren van een sluis wordt uitgeoefend; en 
c. de activiteit niet wordt uitgeoefend in de Oostervaart;  

Paragraaf 10.4.6 Ligplaatsen  

Artikel 10.42 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot ligplaatsen 

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie als 
bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen het innemen van een ligplaats door een schip of drij-
vend bouwsel, het meren van een schip of drijvend bouwsel of het ankeren van een schip of drij-
vend bouwsel in het beperkingengebied met betrekking tot die vaarweg.  

Artikel 10.43 Aanwijzing verboden activiteiten 

1. Het is verboden om een ligplaats in te nemen door een schip of drijvend bouwsel, het meren 
van een schip of drijvend bouwsel of het ankeren van een schip of drijvend bouwsel ten be-
hoeve van (semi-) permanente bewoning.  

2. Het is verboden om een ligplaats in te nemen door een schip of drijvend bouwsel, het meren 
van een schip of drijvend bouwsel of het ankeren van een schip of drijvend bouwsel aan of ter 
hoogte van trailerhellingen.  

Artikel 10.44 Melding 

1. Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.42 te verrichten zonder dit ten minste 
vier weken en ten hoogste drie maanden voor het begin ervan te melden.  

2. Het verbod geldt niet voor vaartuigen en drijvende voorwerpen aangemeerd op plaatsen waar-
bij een van de verkeerstekens E.5 tot en met E.7.1 van bijlage 7 bij het Binnenvaartpolitieregle-
ment en bijlage 7 van het Rijnvaartpolitiereglement zijn geplaatst.  

Artikel 10.45 Gegevens en bescheiden  

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.42 worden aan het 
bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt  
1. ten aanzien van beroepsvaartuigen;  

a. naam/titel van het schip;  
b. afmetingen van het schip;  
c. beoogde afmeerlocatie;  
d. reden van afmeren.  

2. ten aanzien van recreatievaartuigen  
a. naam/titel van het schip; 
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b. afmetingen van het schip; 
c. beoogde afmeerlocatie;  
d. huurovereenkomst medegebruik provinciale beheerstrook; en 
e. huurovereenkomst ligplaats.  

Artikel 10.46 Ligplaatsen beroepsvaart 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt het innemen van een lig-
plaats door de beroepsvaart enkel toegestaan indien;  

a. de beroepsvaart de aanwezige kades en loswallen gebruikt ten behoeve van de naastgele-
gen bedrijvigheid; en 

b. de beroepsvaart tijdelijk gebruik maakt van de aanwezige kades en loswallen.  

Artikel 10.47 Ligplaatsen recreatievaart 

1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt het innemen van een lig-
plaats door de recreatievaart enkel toegestaan indien;  
a. de beoogde afmeerlocatie zich niet bevindt binnen 200 meter van sluizen en binnen 50 me-

ter van bruggen; en 
b. de afmeerlocatie gelegen is aan een provinciale beheerstrook welke wordt gehuurd bij de 

provincie; en 
c. het vaartuig het gebruik van de vaarweg niet belemmert; en 
d. het vaartuig het beheer en onderhoud door de provincie van de oevers niet belemmert; en 
e. het vaartuig niet langer is dan de breedte van het perceel waarbij aan de voor- en achter-

kant van de afmeerlocatie nog 1 meter tussenruimte over blijft; en 
f. er moet vrij zicht zijn op de watergangen die aantakken op de provinciale vaarwegen.  

2. Het is slechts toegestaan één recreatievaartuig af te meren. 
3. Er mag alleen worden afgemeerd in het vaarseizoen van 1 april tot 1 november 

Paragraaf 10.4.7 Werkzaamheden nabij een sluiscomplex  

Artikel 10.48 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot werkzaamheden nabij een sluis-
complex  

Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een vaarweg in beheer bij de Provincie als 
bedoeld in artikel 10.2 worden aangewezen het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij een sluis-
complex in het beperkingengebied met betrekking tot die vaarweg.  

Artikel 10.49 Melding 

Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 10.48 te verrichten zonder dit ten minste twee 
weken en ten hoogste drie maanden voor het begin ervan te melden.  

Artikel 10.50 Gegevens en bescheiden  

Ten minste twee weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 10.48 worden aan 
het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over;  
a. het object/de objecten;  
b. welke activiteiten er worden uitgevoerd;  
c. te gebruiken gereedschappen;  
d. welke beheersmaatregelen er worden getroffen; en  
e. welke beschermingsmiddelen worden gebruikt. 
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Artikel 10.51 Werkzaamheden nabij een sluiscomplex 

Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de vaarweg wordt het uitvoeren van werkzaam-
heden nabij een sluiscomplex enkel toegestaan indien;  
a. er bij het uitvoeren van de werkzaamheden te allen tijde de Arbowet in acht wordt genomen;  
b. er bij het uitvoeren van werkzaamheden ten minste één bhv’er aanwezig is.  
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HOOFDSTUK 11 WATERSYSTEEM 

Titel 11.1 Algemeen 

Artikel 11.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op de ontwikkeling van een robuust regionale 
watersysteem in Flevoland. 

Artikel 11.2 (Toedeling beheer waterschap) 

Waterschap Zuiderzeeland is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak 
van het waterschap, zoals omschreven in artikel 4 van het Reglement voor Waterschap Zuiderzee-
land 2008. 

Artikel 11.3 (Toedeling vaarwegbeheer provincie) 

De provincie Flevoland is belast met het vaarwegbeheer op de regionale wateren in Flevoland 
waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Titel 11.2 Omgevingswaarden 

Afdeling 11.2.1 Regionale waterkeringen 

Artikel 11.4 (Aanwijzing en geometrische begrenzing regionale waterkeringen) 

Regionale waterkeringen zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing indicatief is vastge-
legd in bijlage II. De geometrische begrenzingen zijn nader bepaald in de legger bedoeld in artikel 
2.39 van de Omgevingswet. 

Artikel 11.5 (Omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen) 

1. Voor de veiligheid van regionale waterkeringen gelden de omgevingswaarden aangegeven bij 
het geo-informatieobject bedoeld in artikel 11.4 van deze verordening. 

2. De omgevingswaarden voor elke regionale waterkering worden aangegeven als gemiddelde 
overschrijdingskans per jaar. 

Artikel 11.6 (Termijn en aard omgevingswaarde) 

1. De algemene vergadering draagt er zorg voor dat de regionale waterkeringen bedoeld in artikel 
11.4 voldoen aan de in artikel 11.5 opgenomen omgevingswaarden. 

2. De omgevingswaarden voor de veiligheid van regionale waterkeringen zijn resultaatverplichtin-
gen. 

Afdeling 11.2.2 Wateroverlast 

Artikel 11.7 (Geometrische begrenzing wateroverlast) 

1. De geometrische begrenzing van de bebouwde kom, bedoeld in de artikelen 11.9 en 11.10, is 
vastgelegd in bijlage II. 

2. De geometrische begrenzing van de gebieden zonder omgevingswaarden wateroverlast, be-
doeld in de artikelen 11.9 en 11.10, is vastgelegd in bijlage II. 
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Artikel 11.8 (Omgevingswaarden wateroverlast) 

1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn inge-
richt, gelden de omgevingswaarden als bedoeld in artikel 11.9 en 11.10. 

2. De omgevingswaarden voor de bergings- en afvoercapaciteit van regionale wateren zijn inspan-
ningsverplichtingen. 

Artikel 11.9 (Omgevingswaarden wateroverlast binnen bebouwde kom) 

1. Voor het gebied binnen de bebouwde kom geldt, met uitzondering van onroerende zaken in de 
gebieden zonder omgevingswaarden wateroverlast, een overstromingskans van ten hoogste 
1/100 per jaar. 

2. De algemene vergadering draagt er zorg voor dat de regionale wateren zijn ingericht volgens de 
in het vorige lid opgenomen omgevingswaarde. 

3. Gedeputeerde staten kunnen voor bepaalde tijd ontheffing verlenen van de zorgplicht als be-
doeld in het vorige lid. 

Artikel 11.10 (Omgevingswaarden wateroverlast buiten bebouwde kom) 

1. Voor het gebied buiten de bebouwde kom geldt, met uitzondering van onroerende zaken in de 
gebieden zonder omgevingswaarden wateroverlast, een overstromingskans van ten hoogste 
1/50 per jaar en gemiddeld per deelgebied 1/80 per jaar. 

2. De algemene vergadering draagt er zorg voor dat de regionale wateren zijn ingericht volgens de 
in het vorige lid opgenomen omgevingswaarde. 

3. Gedeputeerde staten kunnen voor bepaalde tijd ontheffing verlenen van de zorgplicht als be-
doeld in het vorige lid. 

Titel 11.3 Instructieregels 

Afdeling 11.3.1 Gedeputeerde staten 

Artikel 11.11 (Inhoud regionaal waterprogramma) 

Het regionaal waterprogramma bevat, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving , één of meer kaarten met bijbehorende verklaring waarin de hoofdlijnen 
van het waterbeleid in beeld zijn gebracht. 

Afdeling 11.3.2 Waterschap Zuiderzeeland 

Paragraaf 11.3.2.1 Waterbeheerprogramma 

Artikel 11.12 (Inhoud waterbeheerprogramma) 

1. Het waterbeheerprogramma bevat in aanvulling op artikel 4.3 van het Besluit kwaliteit leefom-
geving, tenminste:  
a. een beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem waarover het beheer 

zich uitstrekt; 
b. het beleid inzake het beheer van het watersysteem gericht op de aan het watersysteem 

toegekende functies en doelstellingen; 
c. één of meer toelichtende kaarten waarop de bestaande en geplande waterstaatswerken 

zijn aangegeven en waarop een overzicht wordt gegeven van de bestaande en nagestreefde 
toestand van het watersysteem; 

d. een omschrijving van de maatregelen die door de beheerder en/of door derden moeten 
worden genomen om de in het regionaal waterprogramma en in het 
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waterbeheerprogramma genoemde doelstellingen te bereiken, alsmede de fasering en pri-
oriteitenstelling bij deze maatregelen; 

e. een raming van de kosten van de maatregelen, voor zover deze gedurende de planperiode 
tot stand worden gebracht, een overzicht van de wijze waarop deze worden gedekt, als-
mede een indicatie van de kosten van door derden te nemen maatregelen als gevolg van 
het plan. 

2. Het waterbeheerprogramma gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste is opgeno-
men de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van verrichte onder-
zoeken. 

Artikel 11.13 (Uitwerking waterbeheerprogramma) 

1. In het waterbeheerprogramma kan worden bepaald dat het college van dijkgraaf en heemraden 
het waterbeheerprogramma of onderdelen daarvan moet of kan uitwerken volgens in het wa-
terbeheerprogramma gegeven regels. 

2. Het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden tot uitwerking van het waterbeheerpro-
gramma maakt deel uit van het waterbeheerprogramma. 

Artikel 11.14 (Algemene voortgangsrapportage) 

Het college van dijkgraaf en heemraden rapporteert tenminste eenmaal per jaar aan gedeputeerde 
staten over de voortgang van de uitvoering van het geldende waterbeheerprogramma, de mate 
waarin de gestelde doelen worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de voorge-
stelde maatregelen. 

Paragraaf 11.3.2.2 Peilbesluiten 

Artikel 11.15 (Aanwijzing verplichte peilbesluiten) 

1. De algemene vergadering stelt voor de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer één of 
meer peilbesluiten vast. 

2. Gedeputeerde staten verlenen op verzoek van het college van dijkgraaf en heemraden van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing ten aanzien van gebiedsdelen waar een regeling van de 
waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is. 

Artikel 11.16 (Inhoud van het peilbesluit) 

1. Het peilbesluit bevat onverminderd het bepaalde in artikel 2.41, lid 3 van de Omgevingswet:  
a. een kaart met de begrenzing van de gebieden waarbinnen oppervlaktewateren gelegen zijn 

waarop het peilbesluit betrekking heeft, en 
b. de te handhaven waterstanden, aangegeven in hoogte ten opzichte van NAP, met daarbij 

aangegeven de perioden en de peilvakken waarvoor de waterstanden gelden. 
2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen:  

a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte on-
derzoeken; 

b. de verwachte grondwaterstanden waarop de gekozen waterstanden gebaseerd zijn en de 
afwijking ten opzichte van het optimale grond- en oppervlaktewater regime. 

Artikel 11.17 (Herziening) 

Op een herziening en een wijziging van een peilbesluit zijn de artikelen 11.15 en 11.16 van overeen-
komstige toepassing. 
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Paragraaf 11.3.2.3 Legger 

Artikel 11.18 (Legger waterstaatswerken) 

De legger bevat onverminderd het bepaalde in artikel 2.39, lid 1 en 3 van de Omgevingswet in ieder 
geval: 
a. de dwarsprofielen van de regionale waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen en bergingsge-

bieden; 
b. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel 

uitmaken van de regionale waterkering, oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden. 

Artikel 11.19 (Uitzondering leggerplicht) 

Gedeputeerde staten kunnen voor waterstaatswerken vrijstelling verlenen van de leggerplicht in-
dien deze waterstaatswerken zich naar hun aard of functie niet lenen voor omschrijving van die 
elementen dan wel van geringe afmetingen zijn. 

Artikel 11.20 (Voorbereiding) 

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op voorbereiding van de legger. 

Paragraaf 11.3.2.4 Meten en beoordelen 

Artikel 11.21 (Verslag toetsing watersysteem) 

1. Het college van dijkgraaf en heemraden brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de 
handhaving van de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 11.5, iedere zes jaar verslag uit aan 
gedeputeerde staten over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterke-
ringen onder zijn beheer. 

2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat een beoordeling van de veiligheid. Die beoordeling 
geschiedt onder meer in het licht van de omgevingswaarden, technische leidraad, hydraulische 
randvoorwaarden en voorschriften bedoeld in de artikelen 11.5 en 11.22 en de legger bedoeld in 
artikel 11.18. 

3. Het college van dijkgraaf en heemraden brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de 
handhaving van de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 11.9 en 11.10, iedere zes jaar 
verslag uit aan gedeputeerde staten over de algemene waterstaatkundige toestand van de regi-
onale wateren onder zijn beheer. 

4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het 
oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht. Die 
beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de omgevingswaarden en voorschriften be-
doeld in de artikelen 11.9, 11.10 en 11.23 en de legger bedoeld in artikel 11.18. 

5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in het eerste en 
derde lid een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig 
worden geacht. 

6. Gedeputeerde staten kunnen afwijken van het bepaalde in het eerste en derde lid. 

Artikel 11.22 (Toetsing regionale waterkeringen) 

1. De beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen bedoeld in artikel 11.21, tweede 
lid geschiedt op basis van de door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer ontwikkelde 
Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen. 

2. De hydraulische randvoorwaarden bedoeld artikel 11.21, tweede lid zijn afgeleid van de model-
len Hydra-NL. 

3. Voor de beoordeling, bedoeld in het tweede lid, geldt per omgevingswaarde de schadefactor 
aangeven bij het geo-informatieobject, bedoeld in artikel 11.5 van deze verordening. 
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Artikel 11.23 (Rekenregels normering wateroverlast) 

1. De gemiddelde overstromingskans, bedoeld in artikel 11.10, lid 1, wordt per deelgebied bepaald. 
2. Voor de toetsing per deelgebied aan een overstromingskans van gemiddeld 1/80 per jaar, be-

doeld in artikel 11.10, lid 1, geldt dat het totaal areaal van het gebied met een overstromings-
kans van lager dan 1/100 per jaar minimaal 1,5 keer zo groot is als het totaal areaal van het ge-
bied met een overstromingskans tussen 1/50 per jaar en 1/80 per jaar. 

3. Gebieden die niet voldoen aan de in de artikelen 11.9, lid 1 en 11.10, lid 1 voorgeschreven norm 
onderwerpt het college van dijkgraaf en heemraden aan een technisch oordeel om de oorzaak 
daarvan te achterhalen. 

4. Als uit het technisch oordeel, bedoeld in derde lid, blijkt dat sprake is van een knelpunt dan 
onderzoekt het college van dijkgraaf en heemraden in welke richting maatregelen genomen 
moeten worden. 

Paragraaf 11.3.2.5 Projectprocedure voor waterstaatswerken 

Artikel 11.24 (Projectprocedure) 

1. Afdeling 5.2 van de Omgevingswet is van toepassing op projectbesluiten tot aanleg, verlegging 
of versterking van regionale waterkeringen bedoeld in artikel 11.4. 

2. Gedeputeerde staten kunnen afdeling 5.2 van de Omgevingswet van toepassing verklaren op:  
a. projectbesluiten tot de aanleg of wijziging van bergingsgebieden in regionale watersys-

temen; 
b. projectbesluiten tot de aanleg en wijziging van oppervlaktewaterlichamen. 
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HOOFDSTUK 12 ZWEMWATER 

Artikel 12.1 (oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op de veiligheid en hygiëne van bezoekers van 
zwemlocaties in oppervlaktewater. 

Artikel 12.2 (toepassingsbereik) 

Dit hoofdstuk bevat regels over het gelegenheid bieden tot baden en zwemmen op daartoe door 
gedeputeerde staten aangewezen zwemlocaties. 

Artikel 12.3 (Werkingsgebied zwemwater) 

De regels in dit hoofdstuk gelden voor het grondgebied van de provincie Flevoland waarvan de ge-
ometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Artikel 12.4 (beheer en onderhoud zwemlocatie) 

De houder van de zwemlocatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de zwemlocatie ge-
richt op de veiligheid en hygiëne voor de bezoekers. 

Artikel 12.5 (beheersmaatregelen) 

1. De houder van de zwemlocatie neemt tijdig passende beheersmaatregelen indien er sprake is 
van situaties die een negatief effect hebben of redelijkerwijs kunnen hebben op de kwaliteit 
van de zwemlocatie en op de gezondheid en veiligheid van zwemmers. 

2. De houder van de zwemlocatie informeert terstond gedeputeerde staten en de beheerder van 
het oppervlaktewaterlichaam indien sprake is van een onverwachte situatie als bedoeld in het 
eerste lid. 
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HOOFDSTUK 13 DUURZAME ENERGIE 

Titel 13.1 Windenergie 

Afdeling 13.1.1 Algemeen: windenergie 

Artikel 13.1 (Oogmerk: windenergie) 

De regels in deze titel zijn gesteld voor het cyclisch opschalen en saneren van windmolens zodat 
steeds meer windenergie met minder windmolens kan worden opgewekt. 

Artikel 13.2 (Werkingsgebieden: windenergie) 

1. De regels voor windenergie zijn gesteld voor het grondgebied van de provincie Flevoland, waar-
van de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.  

2. Een windgebied is een gebied in de provincie waar nieuwe windmolens -onder voorwaarden- 
mogelijk kunnen worden opgericht en waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bij-
lage II. 

3. Het gebied buiten windgebied is het gebied in de provincie dat is gelegen buiten een windge-
bied en waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

4. Een projectgebied is een gebied waarbinnen voldoende perspectief voor een initiatiefnemer is 
om een project van opschalen en saneren in zijn geheel te realiseren en waarvan de geometri-
sche begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

5. Het gebied binnen windgebied-buiten projectgebied is het gebied dat binnen het windgebied 
maar tevens buiten een projectgebied is gelegen en waarvan de geometrische begrenzing is 
vastgelegd in bijlage II. 

6. Een plaatsingszone is een zone binnen een projectgebied voor het plaatsen van nieuwe wind-
molens en waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Artikel 13.3 (Werkingsgebieden windenergie: aanwijzen en begrenzen projectgebieden, indie-
ningsvereiste aanvraag) 

1. Het aanwijzen en wijzigen van de begrenzing van een projectgebied kan ambtshalve en op aan-
vraag plaatsvinden. 

2. Een aanwijzing of wijziging van de begrenzing van een projectgebied wordt gebaseerd op een 
(voorstel tot aanpassing van een goedgekeurd) projectplan voor opschalen en saneren. Het 
(aangepaste) projectplan toont de noodzaak van de aanwijzing of wijziging van de begrenzing 
aan.  

Artikel 13.4 (Werkingsgebieden windenergie: aanwijzen en begrenzen plaatsingszones, indie-
ningsvereiste aanvraag) 

1. Het aanwijzen en wijzigen van de begrenzing van een plaatsingszone kan ambtshalve en op 
aanvraag plaatsvinden.  

2. Een aanwijzing of wijziging van de begrenzing van een plaatsingszone wordt gebaseerd op een 
(voorstel tot aanpassing van een goedgekeurd) projectplan voor opschalen en saneren. Het 
(aangepaste) projectplan toont de noodzaak van de aanwijzing of wijziging van de begrenzing 
aan. 

Afdeling 13.1.2 Activiteiten windenergie 

Artikel 13.5 (Verbodsbepaling: wijziging bestaand gebruik windmolens) 

1. Het is verboden het gebruik – waaronder mede bouwen wordt verstaan - van een bestaande 
windmolen te wijzigen in een ander gebruik, waardoor het provinciaal grondgebied van 
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Flevoland minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van het beleid voor opschalen en sa-
neren, inclusief ruimtelijke doelstellingen. 
Het verbod geldt niet voor gebruik dat nodig is vanwege het normale onderhoud en beheer. 

2. Onder een ander gebruik, als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan een vorm van ge-
bruik die op grond van het geldende omgevingsplan is toegestaan. 

3. Een ander gebruik dat het provinciaal grondgebied van Flevoland minder geschikt maakt voor 
het verwezenlijken van het beleid voor opschalen en saneren inclusief ruimtelijke doelstellin-
gen omvat in ieder geval:  
i. het wijzigen van een windmolen waardoor het vermogen, de levensduur en/of afmeting van 

de windmolen toeneemt (opschalen) zonder de daarbij behorende sanering; 
ii. het vervangen van een bestaande windmolen door een nieuwe windmolen op dezelfde lo-

catie danwel nabij die locatie zonder dat aangetoond is dat deze vervanging onderdeel uit-
maakt van een project van opschalen en saneren. Daarbij maakt het niet uit of de nieuwe 
windmolen voor bepaalde of onbepaalde tijd is bedoeld. 

4. Het verbod genoemd in dit artikel geldt zolang en voor zover er nog geen onherroepelijk omge-
vingsplan is dat in overeenstemming is met het verbod. 

Artikel 13.6 (Nieuwe windmolens uitsluitend toegestaan conform een goedgekeurd project-
plan) 

1. Nieuwe windmolens zijn alleen toegestaan als deze passen binnen een door gedeputeerde sta-
ten goedgekeurd projectplan voor opschalen en saneren. 

2. Een projectplan bevat in ieder geval:  
a. een voorstel voor een projectgebied en plaatsingszones; 
b. een beschrijving van de ruimtelijke invulling van het plan;  
c. inzicht in de haalbaarheid van het plan, waaronder compenserende maatregelen; 
d. een planning, waaronder begrepen de fasering van opschalen en saneren; 
e. inzicht in de invulling van de financiële participatie en de gebiedsgebonden bijdrage aan 

kwaliteitscompensatie; 
f. het voorstel voor de planparticipatie. 

3. Per projectgebied wordt een goedgekeurd projectplan voor opschalen en saneren door een ini-
tiatiefnemer in zijn geheel uitgevoerd. 

4. De initiatiefnemer kan een samenwerkingsverband van meerdere partijen zijn. 

Artikel 13.7 (Hardheidsclausule) 

Ambtshalve of op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van een gemeente kun-
nen gedeputeerde staten een of meer bepalingen van titel 13.1 buiten toepassing verklaren of daar-
van afwijkingen toestaan voor zover toepassing daarvan gelet op het doel en het belang dat de 
desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende 
aard jegens een belanghebbende. 

Afdeling 13.1.3 Instructieregels windenergie 

Paragraaf 13.1.3.1 Beoordelingsregels projectplan 

Artikel 13.8 (Projectplan: voorstel voor projectgebied en plaatsingszones) 

Een projectplan bevat een voorstel voor een projectgebied en plaatsingszones, weergegeven op 
een verbeelding met als ondergrond de GBKN 1:10.000.  

Artikel 13.9 (Projectplan: eisen ruimtelijke invulling) 

Een projectplan voldoet aan de volgende eisen inzake de ruimtelijke invulling:  
a. windmolens worden geplaatst in een opstelling; 
b. de rotorbladen draaien in eenzelfde richting; 
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c. de windmolens hebben eenzelfde verschijningsvorm; 
d. de windmolens hebben een maximale ashoogte van 120 meter met daarbij steeds het maximaal 

haalbare vermogen per windmolen. Indien initiatiefnemer een hogere ashoogte wil voor een 
hoger vermogen (MW) dient te worden aangetoond dat het maximaal haalbare vermogen per 
turbine bij een windmolen met ashoogte van 120 meter ontoereikend is. 

Artikel 13.10 (Projectplan: eisen bijdrage ten behoeve van het compenseren van de kwaliteit 
van het gebied) 

1. Een projectplan voldoet aan de volgende eisen inzake de bijdrage ten behoeve van het com-
penseren van de kwaliteit van het gebied:  
a. het projectplan maakt inzichtelijk hoe de beoogde ruimtelijke ontwikkeling inzake wind-

energie gepaard gaat met het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in of 
in de directe omgeving van het projectgebied. 

b. de kwaliteitscompensatie kan zien op een fysieke verbetering van de aanwezige of potenti-
ele kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving. 

c. het projectplan bevat een voorstel voor de wijze waarop de kwaliteitscompensatie financi-
eel, juridisch en feitelijk wordt geborgd en beschrijft hoe die past binnen de hoofdlijnen 
van het te voeren ruimtelijk beleid voor het gebied. 

2. De waarde van de kwaliteitscompensatie bedraagt gedurende de gebruikstermijn jaarlijks ge-
middeld € 1.050,-- per MW opgesteld vermogen in de betreffende plaatsingszone. Er wordt jaar-
lijks geïndexeerd. Indien een kwaliteitscompensatie als bedoeld in het eerste lid niet is verze-
kerd, wordt het omgevingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in 
een windmolenparkfonds is verzekerd.  

Artikel 13.11 (Projectplan: eisen aan fasering opschalen en saneren) 

Een projectplan voldoet aan de volgende eisen inzake fasering opschalen en saneren: 
a. Alle bestaande windmolens binnen het projectgebied worden gesaneerd; 
b. De sanering wordt zeker gesteld met een bindende overeenkomst met de rechthebbende(n); 
c. De sanering vindt plaats binnen een half jaar na de ingebruikname van de nieuwe windmolens 

in de plaatsingszones (saneringstermijn); 
d. Indien uit het projectplan blijkt dat het vanwege de economische uitvoerbaarheid noodzakelijk 

is om af te wijken van de saneringstermijn van een half jaar, kan een te saneren windmolen ge-
durende een aaneengesloten periode van maximaal vijf jaar gelijktijdig met de nieuwe wind-
molens in werking blijven, onder de voorwaarde dat zekerheid is gesteld met een bindende 
overeenkomst waaruit blijkt dat de sanering van de bestaande windmolen binnen die termijn 
van uiterlijk vijf jaar na ingebruikname is verzekerd; 

e. De sanering van de windmolens wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de locatie 
van de windmolens vermeldt en het tijdstip waarop deze uiterlijk worden gesaneerd; 

f. Bij het bepalen van de volgorde van de sanering wordt door initiatiefnemer de beoogde land-
schappelijke verbetering meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren van de oud-
ste windmolens en van de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het sa-
neren van de jongere windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de 
nieuwe windmolenopstelling. Het projectplan maakt de gemaakte afweging inzichtelijk. 

Artikel 13.12 (Projectplan: eisen financiële participatie) 

1. Een projectplan voldoet aan de volgende eisen inzake financiële participatie:  
a. Het projectplan maakt inzichtelijk hoe de omgeving gelegenheid krijgt om financieel te par-

ticiperen; 
b. Het projectplan maakt inzichtelijk hoe die financiële participatie per fase op een eerlijke, 

eenvoudige en evenwichtige wijze wordt uitgewerkt; 
2. Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen:  

a. In de ontwikkel- en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en onder-
nemers gevestigd in het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende 
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(ontwikkel-)fase financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe 
windmolens binnen dat projectgebied; 

b. In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer alle bewoners en ondernemers die gevestigd zijn 
in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om financieel te participeren in de exploita-
tie van de nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname);  
i. Uitgangspunt is dat in de exploitatiefase minimaal 2,5% van de initiële totale investe-

ringsomvang door middel van participatie wordt ingevuld; 
ii. Van dit minimumpercentage van 2,5% wordt alleen afgeweken indien de initiatiefnemer 

kan aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor participatie bestaat dat niet te 
wijten is aan voldoende participatiemogelijkheden en/of communicatie daarover. 

3. Uitgangspunten bij de financiële participatie zijn in elke fase:  
a. De risico’s en de verwachte financiële rendementen van de participatie worden helder in 

beeld gebracht; 
b. Er wordt een redelijke vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de potentiele winst-

gevendheid; 
c. Participaties zijn vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in periode van maximaal 2 jaar; 
d. De initiatiefnemer legt de mogelijkheden voor bewoners en ondernemers tot financiële 

projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente. 

Artikel 13.13 (Projectplan: eisen planparticipatie) 

Een projectplan maakt inzichtelijk hoe het draagvlak voor en burgerparticipatie bij het initiatief 
worden verzekerd en hoe de omgeving in een vroeg stadium van de planvorming actief wordt be-
trokken bij de uitwerking van het initiatief, daaronder in ieder geval doch niet limitatief begrepen 
de planvorming rond de nieuwe windmolenopstellingen en de mogelijke inrichting van plaatsings-
zones. 

Paragraaf 13.1.3.2 Beoordelingsregels werkingsgebieden 

Artikel 13.14 (Beoordelingsregels aanwijzen en begrenzen projectgebied) 

1. Het aan te wijzen of de te wijzigen begrenzing van een projectgebied maakt deel uit van een 
goedgekeurd (aangepast) projectplan; 

2. Een aanwijzing of wijziging van de begrenzing van het projectgebied heeft geen onevenredig 
negatief effect op de projecten voor opschalen en saneren binnen een eventueel resterend 
deel van het projectgebied en/of binnen de andere aangewezen projectgebieden of op de om-
geving; 

3. Een wijziging van de begrenzing van een projectgebied is noodzakelijk vanwege veranderende 
omstandigheden, ontwikkelingen in de techniek of regelgeving, bedrijfseconomische redenen 
en de uitvoeringspraktijk. 

Artikel 13.15 (Beoordelingsregels aanwijzen en begrenzen plaatsingszone) 

1. De aan te wijzen of de te wijzigen begrenzing van een plaatsingszone maakt deel uit van een 
goedgekeurd (aangepast) projectplan; 

2. Een aanwijzing of wijziging van de begrenzing van een plaatsingszone vindt plaats op basis van 
een integrale afweging en evenwichtige balans tussen de omgevingskwaliteit, het maatschap-
pelijk draagvlak en het economisch perspectief. 
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Paragraaf 13.1.3.3 Beoordelingsregels omgevingsvergunningen 

Artikel 13.16 (Beoordelingsregels omgevingsvergunning: tijdelijkheid windmolens) 

1. De realisatie van een nieuwe windmolen wordt uitsluitend toegestaan als deze deel uitmaakt 
van een goedgekeurd projectplan.  

2. Voor de realisatie van een nieuwe windmolen wordt uitsluitend een omgevingsvergunning voor 
een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode verleend, waarbij in ieder geval de volgende 
voorwaarden aan de omgevingsvergunning worden verbonden:  
a. de omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode, die 

maximaal 25 jaar bedraagt; 
b. na het verstrijken van de gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de windmolen 

verwijderd. 

Paragraaf 13.1.3.4 Instructieregels omgevingsplan 

Artikel 13.17 (Instructieregels omgevingsplan: geen windmolens buiten een windgebied) 

Een omgevingsplan sluit uit dat buiten een windgebied nieuwe windmolens worden gerealiseerd of 
dat bestaande windmolens worden opgeschaald. 

Artikel 13.18 (Instructieregels omgevingsplan: windmolens binnen een windgebied - plaat-
singszones) 

1. Binnen een windgebied voorziet een omgevingsplan, binnen twee jaar na de goedkeuring van 
een projectplan, uitsluitend in nieuwe windmolens in een plaatsingszone binnen een projectge-
bied conform dat projectplan. 

2. Een omgevingsplan mag op een locatie niet meer voorzien in een windmolen, zodra de ge-
bruiksperiode (maximaal 25 jaar) van de omgevingsvergunning voor de betreffende windmolen 
op die locatie is verstreken.  

Artikel 13.19 (Instructieregels omgevingsplan: windmolens binnen een windgebied - projectge-
bieden) 

Binnen een windgebied voorziet een omgevingsplan, binnen twee jaar na de goedkeuring van een 
projectplan, in de sanering van alle windmolens binnen een projectgebied conform dat project-
plan. 

Artikel 13.20 (Instructieregels omgevingsplan: windmolens binnen een windgebied - buiten 
projectgebieden) 

Binnen een windgebied voorziet een bestemmingsplan in een regeling die tegengaat dat er buiten 
de projectgebieden nieuwe windmolens worden gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden 
opgeschaald. 

Paragraaf 13.1.3.5 Instructieregels hardheidsclausule 

Artikel 13.21 (Beoordelingsregels hardheidsclausule) 

1. Er kan alleen van een of meer bepalingen van titel 13.1 buiten toepassing worden verklaard of 
afwijking daarvan worden toegestaan, voor zover dit gelet op het doel en het belang dat de 
desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, niet zal leiden tot een onbillijkheid van over-
wegende aard jegens een belanghebbende.  

2. De statencommissie wordt gehoord over een voornemen om een of meer bepalingen van titel 
13.1 buiten toepassing verklaren of daarvan afwijkingen toestaan. 
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Titel 13.2 Zonne-energie 

Paragraaf 13.2.1 Algemeen 

Artikel 13.22 (Oogmerk: zonne-energie) 

De regels in deze titel zijn gesteld om ruimte te bieden aan grondgebonden opstellingen voor 
zonne-energie in het landelijke gebied waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied 
niet onevenredig wordt aangetast. 

Artikel 13.23 (Werkingsgebied: zonne-energie) 

1. De regels in dit hoofdstuk voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie gelden voor 
het landelijke gebied van Flevoland. 

2. Het landelijk gebied van Flevoland is het landzijdige deel van Flevoland met uitzondering van 
bestaand stedelijk gebied, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Paragraaf 13.2.2 Activiteiten: ontwikkelruimte zonne-energie 

Artikel 13.24 (Ontwikkelruimte zonne-energie) 

1. Voor de realisatie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied 
van de provincie Flevoland is maximaal 1000 hectare beschikbaar. Hiervan is de eerste 500 hec-
tare vanaf 15 november 2018 opengesteld. 

2. Na verzending van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 13.26 kunnen gedeputeerde sta-
ten besluiten over de openstelling van de tweede 500 hectare ontwikkelruimte voor de realisa-
tie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied van de provin-
cie Flevoland. 

Paragraaf 13.2.3 Instructieregels zonne-energie 

Artikel 13.25 (Beoordelingsregels omgevingsvergunning: tijdelijkheid grondgebonden opstel-
ling voor zonne-energie) 

1. Voor de realisatie van een grondgebonden opstelling voor zonne-energie wordt uitsluitend een 
omgevingsvergunning voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode verleend. 

2. Aan een omgevingsvergunning voor een grondgebonden opstelling voor zonne-energie ver-
bindt het bevoegd gezag in ieder geval de volgende voorschriften: 
a. De omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode, die 

maximaal 25 jaar bedraagt; 
b. Na het verstrijken van de gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de grondge-

bonden opstelling voor zonne-energie verwijderd. 

Artikel 13.26 (Monitoring en evaluatie: zonne-energie) 

1. Gedeputeerde staten monitoren de ontwikkeling van de in artikel 13.24, eerste lid, genoemde 
ontwikkelruimte voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie en zenden provinciale 
staten hiervan uiterlijk binnen twee maanden na het vollopen ervan ter kennisname een evalu-
atieverslag. 

2. Het evaluatieverslag gaat in ieder geval in op: 
a. het verloop van de besluitvormingsprocedures voor grondgebonden opstellingen voor 

zonne-energie, 
b. de locaties waar grondgebonden opstellingen voor zonne-energie worden gerealiseerd, en 
c. de toetsing van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie aan de bouwstenen van 

de Structuurvisie zon zoals opgenomen in het Omgevingsprogramma Flevoland. 
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Artikel 13.27 (Instructieregels omgevingsplan: zonne-energie) 

1. Gerekend vanaf 15 november 2018 mag een omgevingsplan voorzien in grondgebonden opstel-
lingen voor zonne-energie tot maximaal 500 hectare van het landelijk gebied van de provincie 
Flevoland. 

2. Na inwerkingtreding van het besluit tot openstelling van de tweede 500 hectare van gedepu-
teerde staten als bedoeld in artikel 13.24, tweede lid, mag een omgevingsplan voorzien in 
grondgebonden opstellingen voor zonne-energie tot in totaal maximaal 1000 hectare van het 
landelijk gebied van de provincie Flevoland, gerekend vanaf 15 november 2018. 

3. Een omgevingsplan mag op een locatie niet meer voorzien in een grondgebonden opstelling 
voor zonne-energie, nadat de gebruiksperiode van de omgevingsvergunning voor de betref-
fende opstelling op die locatie is verstreken. 

4. In afwijking van het derde lid mag een omgevingsplan, nadat de gebruiksperiode van de omge-
vingsvergunning voor de betreffende opstelling op die locatie is verstreken, blijven voorzien in 
een grondgebonden opstelling voor zonne-energie, indien voor die locatie opnieuw een omge-
vingsvergunning wordt verleend voor het realiseren van een nieuwe grondgebonden opstelling 
voor zonne-energie. 
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HOOFDSTUK 14 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Paragraaf 14.1 Algemeen 

Artikel 14.1 (Oogmerk) 

1. Dit hoofdstuk geeft regels als bedoeld in artikel 2.31 a en 2.44 vierde lid van de Omgevingswet. 
2. De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:  

a. het begrenzen, aanwijzen en beschermen van het op land gelegen Natuurnetwerk Neder-
land; 

b. het aanwijzen en veiligstellen van de wezenlijke kenmerken en waarden van de begrensde 
gebieden; 

c. het geven van een afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Natuurnet-
werk Nederland en voorwaarden voor herbegrenzing; 

d. het instellen van een registratie voor planologische besluiten bij het wijzigen van het Na-
tuurnetwerk Nederland. 

Artikel 14.2 (Werkingsgebied en aanwijzing gebieden) 

1. De regels in dit hoofdstuk gelden voor het Werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland, waarvan 
de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

2. Het Natuurnetwerk Nederland is de locatie, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd 
in bijlage II en op http://nnn.flevoland.nl. 

3. Compensatie NNN binnen het zoekgebied Oosterwold is de locatie waarvan de geometrische 
begrenzing is vastgelegd in bijlage II en op http://nnn.flevoland.nl. 

4. Het kiekendieffoerageergebied is de locatie, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd 
in bijlage II en op http://nnn.flevoland.nl. 

5. De wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland zijn vastgelegd op 
http://nnn.flevoland.nl. 

Paragraaf 14.2 Activiteiten 

Artikel 14.3 (Wijziging begrenzing)  

1. De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en de wezenlijke kenmerken en waarden kun-
nen worden gewijzigd:  
a. ten behoeve van een combinatie van projecten of handelingen die tevens tot doel heeft om 

de kwaliteit of kwantiteit van het Natuurnetwerk Nederland op gebiedsniveau per saldo te 
verbeteren, 

b. ten behoeve van andere activiteiten dan mogelijk gemaakt op grond van artikel 14.4, eerste 
lid, sub b indien:  
i. een ingreep onvermijdelijk blijkt, 
ii. er sprake is van een groot openbaar belang, 
iii. er geen reële alternatieven zijn, en 
iv. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samen-

hang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompen-
seerd. 

c. ten behoeve van de herijking van het Natuurnetwerk Nederland, 
d. naar aanleiding van wijziging in hogere beleidskaders en wet en regelgeving. 

2. De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en de wezenlijke kenmerken en waarden kun-
nen tevens worden gewijzigd:  
a. ten behoeve van een verbetering van de samenhang van het Natuurnetwerk Nederland, of 

een betere planologische inpassing van het Natuurnetwerk Nederland, voor zover:  
i. de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland worden be-

houden, en 
ii. de oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland tenminste gelijk blijft. 

http://nnn.flevoland.nl/
http://nnn.flevoland.nl/
http://nnn.flevoland.nl/
http://nnn.flevoland.nl/
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b. ten behoeve van een enkelvoudige ontwikkeling, voor zover:  
i. de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en de samenhang van het Na-

tuurnetwerk Nederland beperkt is, 
ii. de ontwikkeling per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland en een vergroting van de opper-
vlakte van het Natuurnetwerk Nederland, 

c. ten behoeve van de compensatie NNN binnen het zoekgebied Oosterwold,  
d. ten behoeve van het kiekendieffoerageergebied. 

3. De wezenlijke kenmerken en waarden kunnen eveneens worden gewijzigd naar aanleiding van 
natuurlijke ontwikkelingen in het gebied. 

Artikel 14.4 (Bescherming) 

1. Een omgevingsplan, voor zover het betrekking heeft op een gebied binnen of nabij de aangewe-
zen het Natuurnetwerk Nederland:  
a. strekt mede tot bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van dat gebied; 
b. maakt activiteiten alleen mogelijk als die ten opzichte van het ten tijde van de inwerking-

treding van dit hoofdstuk van de verordening geldende omgevingsplan worden uitgevoerd, 
mits die per saldo niet leiden tot achteruitgang van de kwaliteit en oppervlakte van het na-
tuurnetwerk, vermindering van de samenhang tussen die gebieden of tot nadelige gevolgen 
voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk. 

2. Activiteiten die nadelige gevolgen hebben voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
Natuurnetwerk Nederland kunnen alleen worden toegelaten indien de gevolgen tijdig worden 
gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het Natuurnetwerk 
behouden blijven.  

3. Voor zover een omgevingsplan strijdig is met de bescherming en de mogelijkheden bedoeld in 
het eerste lid stelt de gemeenteraad binnen drie jaar na het inwerkingtreden van deze titel dat 
plan opnieuw vast met inachtneming van de bepalingen in het eerste lid. 

Paragraaf 14.3 Procedure 

Artikel 14.5 (Algemene regels wijzigingen begrenzingen) 

1. Burgemeester en wethouders kunnen verzoeken de begrenzing van het Natuurnetwerk Neder-
land en de wezenlijke kenmerken en waarden te wijzigen ten behoeve van combinatie van pro-
jecten of handelingen genoemd in artikel 14.3, eerste lid, onderdeel a of een enkelvoudige ont-
wikkeling als genoemd in artikel 14.3, tweede lid, onderdeel b. 

2. Een omgevingsplan ten behoeve waarvan het Natuurnetwerk Nederland wordt gewijzigd gaat 
vergezeld van een toelichting of onderbouwing waarin wordt aangetoond dat:  
a. de uitvoering en langdurige instandhouding van de versterking of vergroting van het Na-

tuurnetwerk Nederland is gewaarborgd, 
b. de uitvoering van de versterking of vergroting uiterlijk aansluitend aan het realiseren van 

de enkelvoudige ontwikkeling plaats vindt. 
3. De voorbereiding en bekendmaking van de besluiten tot het wijzigen van de verordening en het 

vaststellen van het omgevingsplan worden in voorkomend geval gecoördineerd. 
4. Wanneer de beoogde ontwikkeling of activiteit ten behoeve waarvan het Natuurnetwerk Neder-

land is gewijzigd niet of niet geheel plaats vindt verzoeken burgemeester en wethouders tot het 
geheel of gedeeltelijk intrekken van de wijziging. 
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Paragraaf 14.4 Instructieregels 

Artikel 14.5 (Registratie) 

1. Gedeputeerde Staten houden een actuele en digitale registratie bij van de besluiten in verband 
met wijzigingen van het Natuurnetwerk Nederland. 

2. De registratie is gericht op het inzichtelijk maken van een sluitende compensatieboekhouding 
en het volgen van de uitvoering. 



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 59 

HOOFDSTUK 15 NATUURBESCHERMING 

Titel 15.1 Algemeen 

Artikel 15.1 (Activiteiten) 

Deze afdeling gaat over natura 2000-activiteiten, flora- en fauna-activiteiten, het handelen volgens 
een faunabeheerplan en activiteiten die houtopstanden betreffen en bevat aanvullingen en afwij-
kingen ten opzichte van hoofdstuk 11 (afdelingen 11.2.2, paragraaf 11.2.2, paragraaf 11.2.4, paragraaf 
11.2.6 en afdeling 11.3) van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

Artikel 15.2 (Oogmerken) 

1. De regels in paragraaf (…) over flora- en fauna-activiteiten zijn gesteld met het oog op: 
a. de natuurbescherming; 
b. goed jachthouderschap;  
c. het voorkomen en bestrijden van schade door dieren;  
d. het waarborgen van de volksgezondheid; of 
e. het waarborgen van de veiligheid.  

2. De regels in paragraaf [….] over flora- en fauna-activiteiten zijn gesteld met het oog op:  
a. de natuurbescherming;  
b. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvol-

gende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; of 
c. bestendig beheer of onderhoud.  

3. De regels in paragraaf […..] over handelen volgens faunabeheerplan zijn gesteld met het oog 
op:  
a. de natuurbescherming; of 
b. het waarborgen van de veiligheid.  

4. De regels in paragraaf […] over activiteiten die houtopstanden betreffen zijn gesteld met het 
oog op:  
a. de natuurbescherming;  
b. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden; of 
c. bestendig beheer of onderhoud 

Titel 15.2 Activiteiten 

Afdeling 15.2.1 Natura 2000-activiteiten  

Gereserveerd 

Afdeling 15.2.2 Activiteiten met betrekking tot dieren of planten in het wild  

Paragraaf 15.2.2.1 Flora- en fauna activiteiten: omgevingsvergunning soorten Vogelrichtlijn 

Artikel 15.3 (Maatwerkregel: aanwijzing vergunningvrije gevallen schadelijke handelingen Vo-
gelrichtlijn: verbod doden en vangen vogels en vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen 
en eieren)  

1. In afwijking van artikel 11.38, eerste lid, onder a en b, van het Besluit Activiteiten Leefomgeving 
geldt het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in 
artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet te verrichten niet ten aanzien van de soor-
ten en in de gevallen zoals genoemd in bijlage X. 

2. Voor zover bij de uitvoering van de flora- en fauna-activiteiten als bedoeld in het eerste lid een 
geweer mag worden gebruikt, kan in afwijking van artikel 11.84 eerste lid, onder a van het 



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 60 

Besluit activiteiten leefomgeving het geweer worden gebruikt gedurende de periode vanaf een 
halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na zonsondergang.  

3. De ingewanden van de op grond van dit artikel bemachtigde vogels mogen in het veld worden 
achtergelaten. Voor het overige dienen de bemachtigde dieren, alsmede delen daarvan, te wor-
den verwijderd uit het veld.  

4. De grondgebruiker, dan wel degene die de activiteit als bedoeld in het eerste lid verricht, doet 
melding van en rapporteert over deze activiteit op de in het faunabeheerplan vastgestelde 
wijze. 

Paragraaf 15.2.2.2 Flora- en fauna activiteiten: omgevingsvergunning andere soorten  

Artikel 15.4 (maatwerkregel: aanwijzing vergunningvrije gevallen schadelijke handelingen an-
dere soorten)  

In afwijking van artikel 11.55, eerste lid, van het Besluit Activiteiten Leefomgeving geldt het verbod 
om zonder omgevingsvergunning de daar omschreven flora- en fauna-activiteiten te verrichten niet 
voor het opzettelijk doden of vangen van de in de bijlage X aangewezen andere beschermde soor-
ten om het verrichten van activiteiten mogelijk te maken in het kader van:  
a. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvol-

gende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  
b. bestendig beheer of onderhoud in de land- of bosbouw;  
c. bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswer-

ken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; of  
d. bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; 

als  
e. geen andere bevredigende oplossing dan het verrichten van de activiteit bestaat, als bedoeld 

in artikel 8.74j, eerste lid, onder a van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Artikel 15.5 Aanwijzing schadesoorten 

Als schadesoorten als bedoeld in artikel 5.2 van de Omgevingswet en artikel 7.8a van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving worden in de provincie Flevoland aangewezen de soorten genoemd in bij-
lage X en XI. 

Artikel 15.6 Vergunningvrije activiteiten grondgebruiker voor bestrijding van schadeveroorza-
kende dieren 

1. Ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsma-
tige visserij en wateren veroorzaakt door de in bijlage X aangewezen diersoorten, is het de 
grondgebruiker toegestaan om zonder omgevingsvergunning op de door hem gebruikte gron-
den of in of aan door hem gebruikte opstallen handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 
5.1, tweede lid, aanhef en onder g van de Omgevingswet. 

2. Ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsma-
tige visserij en wateren veroorzaakt door de in bijlage X aangewezen diersoorten is het de 
grondgebruiker toegestaan om zonder omgevingsvergunning op de door hem gebruikte gron-
den of in of aan door hem gebruikte opstallen handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 
5.1, tweede lid, aanhef en onder g van de Omgevingswet. 

3. Vergunningvrije activiteiten handelingen als bedoeld in het eerste en tweede lid moeten 
plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan. 

4. Indien de grondgebruiker de vergunningvrije activiteiten door een ander laat uitvoeren, dient 
die persoon gedurende die uitoefening de door de grondgebruiker afgegeven schriftelijke toe-
stemming bij zich te dragen en op eerste vordering van een daartoe bevoegde ambtenaar ter 
inzage te geven. 
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Artikel 15.7 Vergunningvrije activiteiten ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, bestendig be-
heer of onderhoud  

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11.46 en 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving 
(gedragscodes) gelden de verboden, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g van de 
Omgevingswet, met uitzondering van het verbod tot het opzettelijk doden, niet voor soorten ge-
noemd in bijlage X ten aanzien van de belangen genoemd in artikel 11.43 van Besluit activiteiten 
leefomgeving. 

Artikel 15.8 Bescherming vogels tegen landbouwwerkzaamheden 

1. De verboden, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder g van de Omgevingswet en artikel 11.38, 
eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving, gelden met uitzondering van het verbod tot 
doden, niet ten behoeve van activiteiten bestemt en geschikt voor de bescherming van vogels, 
hun nesten en eieren en hun niet vliegvlugge jongen tegen landbouwwerkzaamheden en vee. 

2. De op basis van het eerste lid gevangen niet vliegvlugge jongen worden onmiddellijk na afloop 
van de landbouwwerkzaamheden bedoeld in het eerste lid weer in vrijheid gesteld. 

Artikel 15.9 Veiligstelling amfibieën en ringslangen ter vrijstelling tegen verkeer 

1. De verboden om in het wild levende dieren te vangen en opzettelijk te verstoren, bedoeld in 
artikel 5.1, tweede lid onder g van de Omgevingswet en artikel 11.47, eerste lid van het BAL, als-
mede het verbod om amfibieën te vangen, bedoeld in artikel 11.55, eerste lid van het BAL, gel-
den niet ten aanzien van deze amfibieën en de ringslang indien de betrokken handelingen 
plaatsvinden ter veiligstelling van deze dieren tegen het verkeer. 

2. De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt slechts voor het vervoer van de dieren over een 
afstand van ten hoogste 50 meter vanaf de vangplaats en voor zover de dieren na het vervoe-
ren onmiddellijk weer in vrijheid worden gesteld. 

3. De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt slechts voor het vervoer van de ringslang over 
een afstand van ten hoogste 100 meter vanaf de vangplaats en voor zover de dieren na het ver-
voeren onmiddellijk weer in vrijheid worden gesteld. 

Artikel 15.10 Vangen amfibieën en kleine zoogdieren van onderzoek en onderwijs 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 van de Omgevingswet geldt het verbod op het van-
gen niet ten aanzien van de soorten: de meerkikker (Pelophylax ridibundus), de bastaardkikker 
(Pelophylax klepton esculenta), de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad (Bufo 
bufo), alsmede ten aanzien van het bemachtigen van eieren van deze soorten, voor zover dit 
geschiedt met het oog op gebruik van deze dieren of eieren van deze dieren bij onderzoek of 
onderwijs.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 van de Omgevingswet geldt het verbod op het van-
gen niet ten aanzien van de soorten: meerkikker (Rana ridibunda), bastaardkikker (Rana kl. es-
culenta), bruine kikker (Rana temporaria), gewone pad (Bufo bufo), kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris), aardmuis (Microtus agrestis), bosmuis (Apodemus sylvaticus) egel (Erina-
ceus europeus), gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), huisspitsmuis (Crocidura russula), rosse 
woelmuis (Clethrionomys glareolus), tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus), veldmuis 
(Microtus arvalis) en woelrat (Arvicola terrestris) alsmede ten aanzien van het bemachtigen van 
eieren van deze soorten, voor zover dit geschiedt met het oog op gebruik van deze dieren of 
eieren van deze dieren in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 
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Afdeling 15.2.3 Activiteiten die houtopstanden betreffen  

Artikel 15.12 Activiteiten  

De bepalingen in deze afdeling gaan over het vellen van houtopstanden en het herbeplanten van 
grond na het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 11.112 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving.  

Artikel 15.13 (Maatwerkregel: vrijstelling meldplicht vellen houtopstanden)  

In aanvulling op artikel 11.127, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is het in het eer-
ste lid van artikel 11.127 geregelde verbod niet van toepassing op:  
a. Beheerders die meer dan 75 ha bos en natuur in de provincie Flevoland beheren en beschikken 

over een certificaat natuurbeheer afgegeven door de Stichting Certificering SNL, indien de 
grond, waarop de te vellen houtopstand zich bevindt, binnen drie jaar op bosbouwkundig ver-
antwoorde wijze wordt herbepant; 

b. De vrijstelling als bedoeld onder a is niet van toepassing indien: 
i. Een afzonderlijke voorgenomen velling groter is dan 3 hectare;  
ii. De te vellen houtopstand niet ter plaatse wordt herplant.  

c. een beheerder die gebruik maakt van de vrijstelling als bedoeld onder a verstrekt gedepu-
teerde staten voor 1 oktober een overzicht over het voorafgaande jaar met:  
i. de omvang en ligging van de grond waarop herplantplicht rust per 1 oktober van het voor-

gaande jaar en  
ii. de omvang en ligging van de grond waarop gedurende het voorgaande jaar bos is geveld of 

anderszins is teniet gegaan. 
d. Het maximaal 1 keer per 4 jaar kappen van verjongingsgaten indien deze groter zijn dan 1,5 

maal de boomhoogte en gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10 procent van het 
bosperceel. 

e. Het vrijstellen van oevers van bestaande poelen en plassen over een breedte van 30 meter ge-
rekend vanaf de bestaande gemiddelde voorjaarslijn. 

f. Het door natuurlijke ontwikkelingen te niet gaan van houtopstanden in de volgende gevallen: a. 
vernatting dor natuurlijke processen en/of vernatting als onderdeel van anti-verdrogingsmaat-
regelen; b. op natuurlijke wijze teniet gaan van bossen op gronden die van nature geen bosvor-
ming kennen; c. teniet gaan door vraat van bevers (Castor fiber). 

Artikel 15.14 (Maatwerkregel: plicht tot herbeplanting)  

In aanvulling op artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt voor de plicht tot her-
beplanting dat:  
a. De aanplant bosbouwkundig verantwoord is. 
b. De andere grond is gelegen in de provincie Flevoland. 
c. De andere grond onbeplant is en vrij van herplantplicht. 
d. Beplanting van de andere grond niet ten koste gaat van beschermde natuurwaarden en bijzon-

dere landschappelijke waarden. 

Artikel 15.15 (Maatwerkregel: uitzondering op plicht tot herbeplanting)  

In afwijking van artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt de plicht tot herbe-
planting niet wanneer het gaat om:  
a. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurmaatregelen;  
b. het door natuurlijke ontwikkelingen tenietgaan van houtopstanden indien dit het gevolg is van 

vernatting door natuurlijke processen of vernatting als onderdeel van anti-verdrogingsmaatre-
gelen.  
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Artikel 15.16 (Afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: plicht tot herbeplanting)  
1. In afwijking van artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving kunnen gedeputeerde 

staten bij maatwerkvoorschrift toestemming verlenen voor herbeplanting op andere grond dan 
de grond, bedoeld in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving, eerste lid, indien 
de andere grond:  
a. onbeplant is en vrij van een herbeplantingsplicht als bedoeld in artikel 11.129 van het Be-

sluit activiteiten leefomgeving is;  
b. vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen; en  
c. geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat.  

2. Bij maatwerkvoorschrift kan van het eerste lid worden afgeweken als dit in overeenstemming is 
met het belang van een doelgerichte of evenwichtige besluitvorming, en naar het oordeel van 
gedeputeerde staten niet tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden.  

Artikel 15.17 (Mogelijkheid en afbakening maatwerkvoorschrift: provinciale maatwerkregels)  

Gedeputeerde staten kunnen van paragraaf 3.7.4 afwijken (met een maatwerkvoorschrift) voor zo-
ver dit, gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige besluitvorming, naar hun oordeel 
tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden. 

Titel 15.3 Handelen volgens faunabeheerplan  

Paragraaf 15.3.1 Faunabeheereenheid 

Artikel 15.18 (Doel faunabeheereenheid) 

In een faunabeheereenheid werken jachthouders samen ten behoeve van het opstellen en uitvoe-
ren van het faunabeheerplan. 

Artikel 15.19 (Werkgebied en werkwijze faunabeheereenheid) 

1. Er is in de provincie Flevoland één faunabeheereenheid. 
2. Het werkgebied van de faunabeheereenheid omvat het gehele grondgebied van de provincie 

Flevoland. 

Paragraaf 15.3.2 Faunabeheerplan 

Artikel 15.20 (Doelstelling faunabeheerplan) 

Het faunabeheerplan is gericht op het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende 
dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening 
van de jacht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 8 van de Omgevingswet, nader uitge-
werkt in de artikelen 11.64 van het BAL. 

Artikel 15.21 (Reikwijdte faunabeheerplan) 

Het faunabeheerplan geldt voor het gehele werkgebied van de faunabeheereenheid. 

Artikel 15.22 (Geldigheidsduur faunabeheerplan) 

1. In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste 5 
jaren heeft. 

2. De faunabeheereenheid kan het faunabeheerplan gedeeltelijk wijzigen gedurende het in het 
eerste lid genoemde tijdvak waarvoor het is vastgesteld. 

3. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van de faunabeheereenheid de in het eerste lid ge-
noemde geldigheidsduur van het faunabeheerplan met maximaal twaalf maanden verlengen. 
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Artikel 15.23 (Eisen aan faunabeheerplan) 

1. Het faunabeheerplan bevat ten minste de volgende algemene gegevens:  
a. de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid; 
b. een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is aange-

geven. 
2. Het faunabeheerplan bevat voor wat betreft populatiebeheer en schadebestrijding ten minste 

de volgende nadere gegevens:  
a. kwantitatieve gegevens over de populatieontwikkeling van de diersoorten ten aanzien 

waarvan een duurzaam beheer en schadebestrijding noodzakelijk wordt geacht, met inbe-
grip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedu-
rende het jaar; 

b.  per diersoort een onderbouwing van de aard en de noodzaak van activiteiten om schade te 
voorkomen of beperken en een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de fau-
nabeheereenheid waar, en de perioden in het jaar waarin, deze activiteiten plaatsvinden; 

c. een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel b bedoelde belangen in de 6 jaren 
voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn geschaad, in-
clusief de getroffen beheermaatregelen waaronder het naar soort onderscheiden aantal 
gedode dieren; 

d. de huidige en gewenste stand van de in onderdeel a bedoelde diersoorten; 
e. per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die 

zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel d, te bereiken en 
schade te voorkomen; 

f. per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode, bedoeld in 
onderdeel c, zijn verricht om het schaden van de in onderdeel b bedoelde belangen te 
voorkomen, alsmede, voor zover daarover redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschik-
baar zijn, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen; 

g. voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten, reeën of 
wilde zwijnen, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaan-
bod en de grootte van de populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden 
van uitwisseling met aangrenzende terreinen; 

h. een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid waar en de 
perioden in het jaar waarin de in onderdeel e bedoelde handelingen zullen plaats vinden; 

i. voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting 
van de verwachte effectiviteit van de in onderdeel e bedoelde handelingen; 

j. een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal 
worden bepaald. 

3. Het faunabeheerplan bevat voor wat betreft de uitoefening van de jacht de volgende gegevens:  
a. kwantitatieve gegevens over de populatieontwikkeling van de diersoorten waarop wordt 

gejaagd; 
b. een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens per diersoort in de 6 jaren vooraf-

gaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan. 

Artikel 15.24 (Goedkeuring faunabeheerplan) 

1. Teneinde voor goedkeuring als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid van de Omgevingswet in aan-
merking te komen, voldoet een faunabeheerplan aan de eisen, opgenomen in artikel 15.23.  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een gehele of gedeeltelijke wijziging van 
het faunabeheerplan als bedoeld in artikel 15.22, tweede lid en een verzoek als bedoeld in arti-
kel 15.22, derde lid. 

Artikel 15.25 (Bestrijding vogels Lelystad Airport) 

In afwijking van artikel 11.64, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving behoeft het be-
strijden van schadeveroorzakende dieren ten behoeve van de veiligheid van het luchtverkeer op 
het terrein van Lelystad Airport niet te worden uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. 
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Titel 15.4 Wildbeheereenheid 

Paragraaf 15.4.1 Wildbeheereenheid 

Artikel 15.26 (Omvang en begrenzing werkgebied) 

1. 1.Er zijn in Flevoland maximaal vier wildbeheereenheden. 
2. 2.Een wildbeheereenheid heeft een werkgebied met een duidelijke geografische begrenzing. 
3. 3.De wildbeheereenheid publiceert de begrenzing van het werkgebied op het internet, eventu-

eel door tussenkomst van de faunabeheereenheid. 

Artikel 15.27 (Jachthouders met jachtakte en verenigd in een wildbeheereenheid) 

1. Jachthouders met een jachtakte, met een jachtveld dat met het geweer bejaagbaar is, gelegen 
in het gebied waarover zich de zorg van een wildbeheereenheid uitstrekt, zijn aangesloten bij 
deze wildbeheereenheid. 

2. De aansluiting zoals bedoeld in het eerste lid heeft de vorm van een lidmaatschap van de ver-
eniging. 

Artikel 15.28 (Vrijstelling aansluitplicht wildbeheereenheid) 

De verplichting in artikel 15.27 is niet van toepassing op medewerkers van Staatsbosbeheer, de Ver-
eniging Natuurmonumenten of Stichting Flevolandschap, wanneer het jachtveld in eigendom is van 
deze organisatie, op voorwaarde dat deze organisatie zich heeft aangesloten bij een faunabeheer-
eenheid en op grond daarvan deelneemt aan de gegevensverzameling als bedoeld in artikel 15.30 
en de uitvoering van het faunabeheerplan ten aanzien van wildsoorten. 

Artikel 15.29 (Lidmaatschap en geschillen) 

1. Het lidmaatschap van een wildbeheereenheid kan worden opgezegd wanneer het lid bij de uit-
oefening van de jacht niet handelt conform het faunabeheerplan, dit ter beoordeling van het 
bestuur van de wildbeheereenheid, gehoord het bestuur van de faunabeheereenheid. 

2. De wildbeheereenheid stelt een geschillenregeling in die geschillen behandelt die voortkomen 
uit bestuursbesluiten zoals bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 15.30 (Rapportage) 

De wildbeheereenheid neemt, in het kader van het faunabeheerplan, deel aan trendtellingen van 
diersoorten, afschotregistratie en de registratie van dood-gevonden dieren voor het gehele gebied 
waarover zich de zorg van de wildbeheereenheid uitstrekt. 

Paragraaf 15.4.2 Valwild 

Artikel 15.31 Valwild 

1. De Stichting Faunabeheer Flevoland kan in opdracht van de provincie de coördinatie van het 
valwild verzorgen. Dit betreft: 
- het ophalen en vervoeren van doodgereden dieren; 
- het indien noodzakelijk uit het lijden verlossen van aangereden dieren; 
- het in noodsituaties nazoeken zonder toestemming van de grondgebruiker; 
- het registreren van de afhandeling. 

2. Voornoemde opdracht geldt ook voor de medewerkers in dienst van Waterschap Zuiderzeeland 
(muskusratbestrijders) voor zover het dieren betreft die in het water zijn beland en er niet zon-
der hulp uit komen. 
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Titel 15.5 Schade door in het wild levende dieren 

Paragraaf 15.5.1 Schade 

Artikel 15.32 De aanvraag om tegemoetkoming in schade 

1. Gedeputeerde staten verstrekken een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 15.53 
van de Omgevingswet alleen op aanvraag. 

2. Een aanvraag om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in het eerste lid wordt door de 
aanvrager bij BIJ12 ingediend binnen zeven werkdagen nadat hij de schade heeft geconsta-
teerd, met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld formulier met bijlagen of vastgestelde 
elektronische wijze. 

3. Schade welke niet binnen 7 werkdagen na constatering door de aanvrager op het in het tweede 
lid vermelde formulier met bijlagen bij BIJ12 is ingediend, komt niet voor een tegemoetkoming 
in aanmerking. 

Artikel 8.33 (Taxatie van de schade) 

1. De aanvrager zal het gewas, de teelt of de producten, waarop de aanvraag om tegemoetkoming 
betrekking heeft, niet eerder oogsten of anderszins van zijn bedrijf afvoeren, dan nadat de 
schade definitief is getaxeerd door de taxateur. 

2. Indien de aanvrager opmerkingen over het formulier ‘bevestiging taxatie grondgebruiker’ ken-
baar wil maken, zendt hij zijn reactie binnen acht werkdagen per e-mail of per post naar BIJ12. 

Paragraaf 15.5.2 Bijzondere situaties 

Artikel 8.34 (Hardheidsclausule) 

Gedeputeerde staten kunnen in individuele gevallen bepalingen vastgesteld bij of krachtens artikel 
15.53 van de Omgevingswet buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing 
gelet op de betrokken belangen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
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HOOFDSTUK 16 GEITENHOUDERIJEN 

Paragraaf 16.1 Algemeen  

Artikel 16.1 (Oogmerk) 

De regels in deze titel zijn gesteld met het oog op het verbieden van nieuwvestiging en uitbreiding 
van geitenhouderijen om daarmee gezondheidseffecten in de omgeving te voorkomen.  

Artikel 16.2 (Werkingsgebied geitenhouderijen) 

De regels in dit hoofdstuk gelden voor het grondgebied van de provincie Flevoland met uitzonde-
ring van de rijkswateren, genoemd in bijlage II onder 1 onder A bij het Omgevingsbesluit en waar-
van de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Artikel 16.3 (Aanwijzing vrijwaringszone geitenhouderijen) 

Een vrijwaringszone geitenhouderijen is de zone van twee kilometer van de rand van een woonkern 
en waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.  

Paragraaf 16.2 Activiteiten  

Artikel 16.4 (Tijdelijke Geitenstop) 

1. Het is verboden om een nieuwe geitenhouderij te vestigen of op te richten en daarvoor onder 
andere: 
a. een dierenverblijf voor het houden van geiten op te richten, 
b. een bouwwerk, gebouw of gronden voor het houden van geiten in gebruik te nemen, 
c. een bouwwerk, gebouw of gronden tijdelijk te gebruiken voor het houden van geiten. 

2. Het is verboden voor een bestaande geitenhouderij gelegen binnen de vrijwaringszone geiten-
houderijen om het aantal geiten uit te breiden. 

3. De verboden genoemd in het eerste en tweede lid gelden zolang en voor zover er nog geen on-
herroepelijk omgevingsplan is dat in overeenstemming is met die verboden.  

Paragraaf 16.3 Instructies bestemmingsplan  

Artikel 16.5 (Instructieregels bestemmingsplan) 

1. Een omgevingsplan sluit de nieuwvestiging van geitenhouderijen uit. 
2. Een omgevingsplan sluit de uitbreiding van bestaande geitenhouderijen gelegen binnen twee 

kilometer van een woonkern uit. 
3. De gemeenteraad stelt uiterlijk voor 1 januari 2024 een omgevingsplan vast met inachtneming 

van de regels uit dit hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 17 ONTGASSEN BINNENVAART 

Afdeling 17.1 Algemeen 

Artikel 17.1 (Oogmerk) 

De regels zijn gesteld om zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken van luchtverontreiniging, 
zodat een goede luchtkwaliteit wordt bereikt en de bescherming van de volksgezondheid. 

Artikel 17.2 (Werkingsgebied) 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de openbare vaarwegen binnen Flevoland, waarvan de geome-
trische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Afdeling 17.2 Activiteiten 

Paragraaf 17.2.1 Verbodsbepaling 

Artikel 17.3 (Verbodsbepaling) 

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning vanaf een binnenschip een milieubelastende 
activiteit te verrichten, voor zover het gaat om het ontgassen van een ladingtank met restla-
dingdampen van:  
a. benzeen (UN-nummer 1114); 
b. ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 1267); 
c. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer 

dan 10% benzeen (UN 1268); 
d. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863); 
e. brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993), of 
f. koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295). 

2. Van een restladingladingsdamp als bedoeld in het eerste lid, is sprake bij een concentratie van 
die damp in de ladingtank groter dan of gelijk aan 10% van de onderste explosiegrens. 

Paragraaf 17.2.2 Afwijking van verbodsbepaling 

Artikel 17.4 (Voorafgaande belading) 

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, voor zo-
ver het gaat om het ontgassen van een ladingtank met restladingdampen, is niet van toepassing 
indien kan worden aangetoond dat de drie voorafgaande ladingen in de desbetreffende ladingtank 
niet bestonden uit stoffen als genoemd in artikel 17.3 eerste lid, of aangewezen krachtens artikel 
17.6 lid 4, dan wel indien kan worden aangetoond dat de desbetreffende ladingtank bij de vooraf-
gaande belading voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan vermeld in artikel 17.3 
tweede lid of aangewezen krachtens artikel 17.6 lid 4. 

Artikel 17.5 (Veiligheidsredenen) 

Het gestelde verbod om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, 
voor zover het gaat om het ontgassen van een ladingtank met restladingdampen, is niet van toe-
passing, wanneer het ontgassen plaatsvindt: 
a. om redenen van drukverevening die om redenen van veiligheid moet plaatsvinden; 
b. tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, indien het ontgassen om redenen van veilig-

heid noodzakelijk is. 
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Afdeling 17.3 Instructieregels 

Artikel 17.6 (Beoordelingsregels ontgassen ladingtank) 

De omgevingsvergunning voor het ontgassen van een ladingtank met restladingdampen van aange-
wezen stoffen wordt alleen verleend indien het belang van het voorkomen of zoveel mogelijk be-
perken van luchtverontreiniging zich daartegen niet verzet en wordt voldaan aan de in artikel 17.3 
bedoelde concentratie van damp(en). 
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HOOFDSTUK 18 SCHALIEGAS 

Paragraaf 18.1 Algemeen schaliegas 

Artikel 18.1 (Oogmerk: opsporen en winnen schaliegas en schalieolie) 

De regels voor schaliegas zijn gesteld om ervoor te zorgen dat bij het opsporen en winnen van 
schaliegas en schalieolie de provinciale belangen niet worden geschaad. 

Artikel 18.2 (Werkingsgebied: opsporen en winnen schaliegas en schalieolie) 

De regels in dit hoofdstuk gelden voor het grondgebied van de provincie Flevoland, waarvan de ge-
ometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 

Paragraaf 18.2 Activiteiten: schaliegas 

Artikel 18.3 (Verbod en vergunningsplicht opsporen en winnen van schaliegas en schalieolie) 

Voor zover andere provinciale belangen aan de orde zijn dan ruimtelijke, is het opsporen of winnen 
van schaliegas en schalieolie alleen toegestaan met een omgevingsvergunning van gedeputeerde 
staten. 

Artikel 18.4 (Indieningsvereisten omgevingsvergunning: opsporen en winnen schaliegas en 
schalieolie) 

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opsporen of winnen van schaliegas en scha-
lieolie bevat in ieder geval:  
a. een beschrijving van de bestaande situatie en de ontwikkelingen waarvoor een omgevingsver-

gunning wordt aangevraagd; 
b. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de omgevingsvergunning voor de provinciale be-

langen; 
c. een of meer kaarten op een schaal van minimaal 1:10.000 dat een duidelijk beeld geeft van de 

plaats waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Paragraaf 18.3 Instructieregels schaliegas 

Artikel 18.5 (Beooordelingsregels omgevingsvergunning: opsporen en winnen van schaliegas 
en schalieolie) 

1. De omgevingsvergunning voor Het opsporen en winnen van schaliegas en schalieolie wordt al-
leen verleend indien uit onderzoek onomstotelijk blijkt dat de provinciale belangen hiermee 
niet worden geschaad. Bij een dergelijk onderzoek moet in ieder geval worden ingegaan op de 
belangen genoemd in bijlage XII. 

2. Bij de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het opsporen of winnen van 
schaliegas en schalieolie wordt de statencommissie gehoord. 

Artikel 18.6 (Instructieregels omgevingsplan: opsporen en winnen van schaliegas en schalie-
olie) 

In een omgevingsplan dat ziet op het toelaten van het opsporen of winnen van schaliegas en schalie-
olie wordt in de toelichting op het omgevingsplan op basis van onderzoek gemotiveerd dat de pro-
vinciale belangen niet worden geschaad. Bij een dergelijk onderzoek moet in ieder geval worden 
ingegaan op de belangen genoemd in bijlage XII.  



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 71 

HOOFDSTUK 19 KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING 

Paragraaf 19.1.1 Algemeen 

Artikel 19.1 (Reikwijdte) 

Deze titel is van toepassing op de uitvoerings- en handhavingstaak bedoeld in artikel 18.18, tweede 
lid, en artikel 18.1 van de Omgevingswet door of in opdracht van gedeputeerde staten. 

Paragraaf 19.1.2 Instructieregels 

Artikel 19.3 (Betrokkenheid van provinciale staten) 

Provinciale staten zien toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoerings- 
en de handhavingstaak in het licht van de voor de provincie vastgestelde beleidskaders voor de fy-
sieke leefomgeving. 

Artikel 19.4 (Kwaliteitsdoelen) 

Gedeputeerde staten beoordelen de kwaliteit van de uitvoerings- en handhavingstaak in het licht 
van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategieën. 

Artikel 19.5 (Kwaliteitsborging) 

1. Op de uitvoerings- en handhavingstaak door of in opdracht van gedeputeerde staten zijn de in 
bijlage XIII opgenomen kwaliteitscriteria van toepassing. 

2. Gedeputeerde staten rapporteren jaarlijks over de naleving van de kwaliteitscriteria. 
3. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen gedeputeerde 

staten daarvan gemotiveerd opgave. 
4. Het derde lid is niet van toepassing op de kwaliteitscriteria ten aanzien van de uitvoering en 

handhaving van activiteiten met betrekking tot installaties als bedoeld in bijlage I, categorie 4, 
bij de richtlijn industriële emissies en waarop de Seveso-richtlijn van toepassing is.  
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HOOFDSTUK I PROCEDURES EN ADVISEURS 

Gereserveerd 
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HOOFDSTUK II OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Titel III.1 Intrekking oude verordeningen 

Artikel III.1 (Intrekken verordeningen) 

De Omgevingsverordening Flevoland wordt ingetrokken. 

Titel III.2 Overgangsbepalingen 

PM 

(De overgangsbepalingen zullen in de fase tussen ontwerp en definitief worden toegevoegd. Hierbij 
zal met name gekeken worden naar de Omgevingsverordening Flevoland 2012 in relatie tot de Om-
gevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling) 

Titel III.3 Slotbepalingen 

Artikel III.11 (Evaluatie) 

Gedeputeerde staten zenden binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze verordening en vervol-
gens telkens om de vijf jaar, aan provinciale staten een verslag over de doeltreffendheid en de ef-
fecten van deze verordening. 

Artikel III.13 (Inwerkingtreding) 

1. Deze verordening treedt, met uitzondering van de aanwijzing van Havenkwartier Zeewolde als 
regionale waterkering op grond van artikel 11.4, in werking op het tijdstip waarop de Omge-
vingswet in werking treedt  

2. De aanwijzing van Havenkwartier Zeewolde als regionale waterkering op grond van artikel 11.4 
treedt in werking op een door gedeputeerde staten te bepalen tijdstip. 

Artikel III.14 (Citeertitel) 

Deze verordening wordt aangehaald als "Omgevingsverordening provincie Flevoland". 
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BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE VERORDENING (BEGRIPSBEPALINGEN) 

Begrippen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder: 

afmeren: alle vormen waarbij een schip voor korte of langere tijd aan of dicht langs de oever van de 
vaarweg ligt, ongeacht waar dit is en op welke manier dit gebeurt (ketting, touw, anker, spudpalen, 
etc.; 

ashoogte van een windmolen: de afstand vanaf het aansluitende afgewerkte terrein tot het middel-
punt van de as, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de afstand wordt gemeten vanaf 
het niveau van het afgewerkte terrein dat direct aansluit op de dichtstbijzijnde weg als bedoeld in 
de Wegenverkeerswet 1994; 

bebouwde kom: bebouwde kom, vastgesteld krachtens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994; 

beheer en onderhoud van een windmolen: het normale onderhoud en beheer, met dien verstande 
dat dit niet mag leiden tot een uiteindelijke (vrijwel) gehele vernieuwing of vervanging van de wind-
turbine; 

bestaande windmolen: een windmolen die 12 maart 2015 feitelijk bestaat dan wel mag worden op-
gericht en gebruikt conform een reeds verleende omgevingsvergunning; 

bestaande geitenhouderij: een geitenhouderij die op 2 februari 2019 in gebruik is in overeenstem-
ming met het op dat moment geldende bestemmingsplan èn beschikt over de benodigde omge-
vingsvergunning(en) op grond van de op dat moment geldende Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, dan wel dat daar een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor is ingediend, of een 
melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend.  

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

boorput: een door boring of verdringing gevormde kokervormige al dan niet opgevulde diepte; 

boskern: aaneengesloten complex van houtopstanden met een gezamenlijke oppervlakte van ten-
minste 15 hectare. 

borden: opschriften, aankondigingen, ver- of afbeeldingen, borden, vlaggen, spandoeken, bijbeho-
rende constructies en kennelijk voor deze doeleinden gebezigde transportmiddelen en construc-
ties, in welke vorm dan ook;  

evenementen: tijdelijke, niet route-gebonden activiteiten zoals feesten, markten en braderieen; 

deelgebied: de Lage afdeling in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, de Hoge afdeling in Zuidelijk en 
Oostelijk Flevoland, de Lage afdeling in de Noordelijk Flevoland (Noordoostpolder), of de Hoge af-
deling in de Noordelijk Flevoland (Noordoostpolder); 

geitenhouderij: het houden van 10 geiten of meer;  

geluidbron: toestel en activiteit in het kader van de ontwikkeling of bestemming van de in een om-
gevingsplan begrepen gronden; 

geluidniveau: geluidniveau gemeten en berekend volgens voorschriften gegeven bij of krachtens de 
Omgevingswet; 
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grondgebonden opstelling voor zonne-energie: een samenstel van bouwwerken of een andere con-
structie voor het opwekken van elektriciteit of warmte door het opvangen van de straling van de 
zon, geplaatst op het maaiveld of op water. 

grondgebruiker: degene die gerechtigd is de grond te gebruiken krachtens een zakelijk of persoon-
lijk recht; 

grondwatersaneringsactiviteit: het verrichten van handelingen met het oogmerk het beperken en 
zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van drei-
ging van verontreiniging van de grond en het grondwater; 

jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van dieren van soorten, ge-
noemd in artikel 8.3, vierde lid van de Omgevingswet, en het doen van pogingen daartoe, in een 
jachtveld, in overeenstemming met de regels over de uitoefening van de uitoefening van jacht, ge-
steld op grond van artikel 4.3, eerste lid, onder k van de Omgevingswet; 

jachthouder: degene die op grond van artikel 8.3 van de Omgevingswet gerechtigd is tot het uitoe-
fenen van de jacht in een veld;  

kwaliteitscriteria: de vastgestelde kwaliteitscriteria gegrond op de in landelijke samenwerking tus-
sen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningver-
lening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties 
die met de uitvoerings- en handhavingstaak zijn belast; 

ladingtank: tank vast verbonden met een binnenvaartschip waarvan de wanden hetzij door de 
scheepsromp zelf, hetzij door van de scheepsromp onafhankelijke wanden zijn gevormd; 

ligplaats: gelegenheid om een schip af te meren;  

Natuurnetwerk Nederland (NNN): stelsel van natuurgebieden van internationaal of nationaal belang 
dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten; 

nazorgvoorziening: voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49 eerste en 
tweede lid Wet milieubeheer.  

nieuwbouw van een windmolen: het oprichten van een windmolen, waaronder ook wordt verstaan 
het zodanig vervangen van een bestaande windmolen dat (vrijwel) alle onderdelen van de windmo-
len uiteindelijk zijn vervangen door nieuwe onderdelen en/of vergroting van het bestaande ver-
mogen van de windmolen; 

omgevingsplan: omgevingsplan, projectbesluit, gemeentelijke project van publiek belang, omge-
vingsvergunning voor een (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit en het tijdelijk deel van het om-
gevingsplan als bedoeld in artikel 22.1 Omgevingswet (ook wel omgevingsplan van rechtswege ge-
noemd). 

ontgassen: afvoeren van restladingdamp uit een ladingtank waarbij restladingdampen terecht ko-
men in de open lucht; 

openbare vaarweg: elk binnen de provincie gelegen water dat openstaat voor openbaar scheep-
vaartverkeer met alle bijbehorende werken, voorzieningen en begroeiingen;  

opschalen: vervangen van een bestaande windmolen door een windmolen met een groter ver-
mogen en/of grotere afmetingen; 
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opschalen en saneren: aanpak gericht op het opwekken van meer windenergie met significant min-
der windmolens binnen Flevoland; 

pompcapaciteit: het maximum wateropbrengend vermogen van een inrichting in kubieke meters 
per uur. 

projectplan: door initiatiefnemer opgesteld plan dat uitsluitsel geeft over de wijze en de gronden 
(gebied) waarop een initiatiefnemer een project voor opschalen en saneren van wil realiseren; 

provinciaal belang: een belang dat de provincie gelet op artikel 2.3 Omgevingswet kan behartigen 
of toch verwijzen naar een bijlage of de eind 2020 opgestelde lijst van gevallen van provinciaal be-
lang? 

Provinciale Archeologische en Aardkundige Kerngebieden: de gebieden Rivierduingebied Swifter-
bant, UNESCO-monument Schokland, Urk en omgeving en Omgeving Kuinderschans en Kuinder-
burcht die in het Omgevingsprogramma Flevoland zijn aangemerkt als Provinciaal Archeologische 
en Aardkundige Kerngebieden; 

reconstrueren: het aanbrengen van wijzigingen op of aan een weg, parkeergelegenheid, terrein voor 
zover dit –al dan niet tijdelijk- voor gemotoriseerd verkeer openstaat, waterweg of spoorweg, die 
verandering brengt in de bestaande of te verwachten risico’s voor de grondwaterkwaliteit, met uit-
zondering van het uitvoeren van de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden; 

regionale waterkering: een waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in Bijlage 
E, onderdeel A. van de Omgevingswet, die beveiliging biedt tegen overstroming en die als zodanig is 
aangewezen in deze verordening; 

restladingdamp: damp die na het lossen in de ladingtank achterblijft; 

rotorbladlengte van een windmolen: de afstand tussen de uiterste punt van een rotorblad en het 
middelpunt van de as; 

saneren: het slopen en afvoeren van een bestaande windmolen tot minimaal een meter onder het 
maaiveld, waarbij de omgevingsplanregeling zodanig is (gewijzigd) dat herbouw van de windmolen 
met hetzelfde of een lager vermogen op of nabij de locatie van de gesaneerde windmolen blijvend 
onmogelijk is gemaakt; 

schadelijke stoffen: stoffen, combinaties van stoffen, preparaten of andere producten, in welke 
vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - 
op of in de bodem gebracht of gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen; 

schadesoorten: soorten als bedoeld in artikel 15.53 van de Omgevingswet, die in de provincie 
schade veroorzaken en niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen; 

Statencommissie: de commissie gevormd uit Provinciale Staten van Flevoland die adviseert over de 
fysieke leefomgeving 

stoffen: chemische elementen, verbindingen daarvan dan wel mengsels van die elementen of ver-
bindingen; 

taxateur: een taxateur die werkzaam is voor een door BIJ12 aangewezen taxatiebureau of een con-
sulent faunazaken van BIJ12; 

toestel: een toestel dat bij gebruik anders dan door menselijke energie geluidhinder kan veroorza-
ken, een luchtvaartuig daaronder niet begrepen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
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a. een airgun of soortgelijk apparaat en knalapparaat; 
b. een toestel om geluid elektrisch versterkt voort te brengen of een ander vergelijkbaar geluids-

apparaat al dan niet gekoppeld aan een geluidsversterker, waaronder een muziekinstrument, 
een omroepinstallatie, een sirene en een hoorn; 

c. een motorisch aangedreven werktuig met bijbehorende transportmiddelen, te gebruiken bij 
seismologisch onderzoek, opsporingsonderzoek naar de ontginning van bodemstoffen en de 
aanleg van kabels en buisleidingen in of op de bodem; 

d. een modelvliegtuig, modelboot en modelauto, indien deze wordt aangedreven door een ver-
brandingsmotor; 

e. een vuurwapen. 

Top-10 Archeologische Locaties: de gebieden die een dwarsdoorsnede van de Flevolandse archeo-
logie vertegenwoordigen en die in het Omgevingsprogramma Flevoland zijn aangemerkt als Top-10 
Archeologische locatie. 

Uitweg: elke rechtstreekse, niet openbare ontsluitingsmogelijkheid naar of vanaf een in deze veror-
dening bedoelde openbare weg; 

werk: een grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk; 

wezenlijke kenmerken en waarden: aanwezige natuurwaarden en, voor gebieden die bestemd zijn 
voor natuur of zijn aangewezen voor natuurdoeleinden, tevens de potentiële natuurwaarden en de 
daarvoor vereiste milieucondities; 

windmolen: een turbine voorzien van rotorbladen geplaatst op een hoge mast, waarmee de bewe-
gingsenergie van de lucht (wind) wordt omgezet in rotatie-energie voor het opwekken van elektrici-
teit, inclusief de bij dit bouwwerk behorende (infrastructurele) voorzieningen, met uitzondering 
van: 
a. maximaal 12 prototypes van windmolens op de testlocatie te Lelystad als integraal onderdeel 

van het kennis- en ontwikkelcentrum voor duurzame energie; 
b. solitaire windmolen op bedrijventerreinen in ‘hoofdkernen’ van het stedelijk gebied, zijnde de 

kernen Almere, Dronten, Emmeloord, Lelystad, Urk en Zeewolde, indien de windmolen overwe-
gend een ander doel dient dan de opwekking van energie; 

c. kleine windmolen, waaronder wordt verstaan:  
i. windmolen in het stedelijk gebied met (tip)hoogte van maximaal 5 meter ten opzichte van 

de grond of het dak waarop hij is geplaatst; 
ii. windmolen met een tiphoogte van maximaal 15 meter ten opzichte van het maaiveld, voor 

zover hij in het landelijk gebied op een (voormalig agrarisch) bouwperceel staat. 

woonkern: een geïsoleerd rastervierkant of een aaneengesloten gebied van rastervierkanten van 
500 x 500 meter waarvan ieder vierkant 25 woonadressen of meer bevat alsmede de (plan)gebie-
denwaar de Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold en het bestemmingsplan Wellerwaard -
partiële herziening betrekking op hebben. 
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BIJLAGE II BIJ DIVERSE ARTIKELEN VAN DEZE VERORDENING (VERWIJZING NAAR 
GML-BESTANDEN VOOR WERKINGSGEBIEDEN) 

De Omgevingswet streeft naar een optimale dienstverlening via een klik op de kaart in het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) en vereist ook formele publicaties of bekendmakingen van de beslui-
ten. Hiermee worden zowel het dienstverleningsspoor als het formele juridische spoor bediend.  

Om het mogelijk te maken dat in het DSO bij een klik op de kaart alleen de daar geldende regels 
zichtbaar worden, is het nodig om regels te koppelen aan een werkingsgebied. Daarmee wordt dui-
delijk op welke locatie (plek op de kaart) of in welk gebied de regels gelden. Elk werkingsgebied 
heeft een unieke naam (noemer) en kent specifieke coördinaten, de geometrische begrenzing.  

Elke werkingsgebied wordt als combinatie van de noemer en de geometrische begrenzing juridisch 
geborgd in de omgevingsverordening. Hiervoor wordt in de regels consequent dezelfde formulering 
gebruikt:  
- Werkingsgebied: De regels in dit hoofdstuk gelden voor [naam gebied/locatie], waarvan de geo-

metrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II. 
- Gebiedsaanwijzing: Een [naam gebied] is de locatie, waarvan de geometrische begrenzing is 

vastgelegd in bijlage II. 
Bijlage II bevat voor elk werkingsgebied een link naar een provinciale webpagina. Op deze webpa-
gina worden de geometrieën van het werkingsgebied getoond als afbeelding. Ook is op deze web-
pagina beschikbaar het authentieke (technische) GML-bestand waarin de geometrieën zijn uitge-
drukt. Deze werkwijze is vergelijkbaar met die van het Rijk ten aanzien van werkingsgebieden in de 
Omgevingsregeling. 

In een aantal gevallen gelden de regels voor het hele grondgebied van de provincie. Dit is in ieder 
geval zo voor de thema’s grondwateronttrekkingen, historische grondwaterverontreinigingen, 
zwemwater, windenergie en schaliegas. Deze regels worden in die gevallen gekoppeld aan het 
werkingsgebied met de naam ‘grondgebied van de provincie Flevoland’ en de coördinaten van de 
provinciegrens. 

De links in onderstaande tabel naar de provinciale webpagina met afbeeldingen en GML-bestanden 
van de werkingsgebieden werken vanaf 1 april 2020. 

LEGENDA: 

Artikel 

noemer 
indicatief/exact 
GIO-id 

2.2 geometrische begrenzing gesloten stortplaatsen 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_101.html 

3.2, eerste lid geometrische begrenzing stiltegebied 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_102.html 

3.2, tweede lid geometrische begrenzing invloedgebied stilte 
indicatief 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_103.html 

4.2, tweede lid geometrische begrenzing waterwingebieden 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_104.html 

4.2, derde lid geometrische begrenzing beschermingsgebieden voor grondwater 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_105.html 

4.2, vierde lid geometrische begrenzing boringsvrije zone 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_106.html 

https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_101.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_102.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_103.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_104.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_105.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_106.html
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LEGENDA: 

Artikel 

noemer 
indicatief/exact 
GIO-id 

5.2, 6.3, 12.3, 13.2, 
18.2 

geometrische begrenzing grondgebied van de provincie Flevoland 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_107.html 

7.2, 16.2 geometrische begrenzing grondgebied van de provincie Flevoland met uit-
zondering van rijkswateren 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_108.html 

7.3, eerste lid geometrische begrenzing beschermingszone van de Provinciale Archeolo-
gische en Aardkundige Kerngebieden 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_109.html 

7.3, tweede lid geometrische begrenzing beschermingszone van de Top-10 Archeologische 
Locaties 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_110.html 

11.3 geometrische begrenzing regionale wateren in Flevoland 
indicatief 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_111.html 

11.4 geometrische begrenzing regionale waterkeringen 
indicatief 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_112.html 

11.7, eerste lid geometrische begrenzing van de bebouwde kom 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_113.html 

11.7, tweede lid geometrische begrenzing gebieden zonder omgevingswaarden wateroverlast 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_114.html 

13.2, tweede lid geometrische begrenzing windgebied 
Exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_115.html 

13.2, derde lid geometrische begrenzing buiten windgebied 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_116.html 

13.2, vierde lid geometrische begrenzing projectgebied 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_117.html 

13.2, vijfde lid geometrische begrenzing binnen windgebied-buiten projectgebied 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_118.html 

13.2, zesde lid geometrische begrenzing plaatsingszone 
exact 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_119.html 

13.23, tweede lid geometrische begrenzing landelijk gebied van Flevoland 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_120.html 

14.2, eerste lid geometrische begrenzing Werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_121.html 

14.2, tweede lid geometrische begrenzing Natuurnetwerk Nederland 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_122.html 

https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_107.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_108.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_109.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_110.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_111.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_112.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_113.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_114.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_115.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_116.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_117.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_118.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_119.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_120.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_121.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_122.html
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LEGENDA: 

Artikel 

noemer 
indicatief/exact 
GIO-id 

14.2, derde lid geometrische begrenzing compensatie NNN binnen het zoekgebied Ooster-
wold 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_123.html 

14.2, vierde lid geometrische begrenzing kiekendieffoerageergebied 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_124.html 

16.3 geometrische begrenzing vrijwaringszone geitenhouderijen 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_125.html 

17.2 geometrische begrenzing openbare vaarwegen binnen Flevoland 
 
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_126.html 

 

https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_123.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_124.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_125.html
https://geo.flevoland.nl/omgevingsverordening/html/2020_126.html
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BIJLAGE III BIJ ARTIKEL 3.2 VAN DEZE VERORDENING (BORDEN STILTEGEBIEDEN) 

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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BIJLAGE IV BIJ ARTIKEL 4.2, VIJFDE LID (BORDEN GRONDWATERBESCHERMINGSGE-
BIEDEN) 

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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BIJLAGE V BIJ ARTIKEL 4.4 EN 4.6 (LIJST MET CATEGORIËN VAN INRICHTINGEN) 

PM  

(Deze bijlage zal in de fase tussen ontwerp en definitief worden toegevoegd. Hiervoor zal bijlage 3 
van de Omgevingsverordening Flevoland wordt aangepast.) 
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BIJLAGE VI BIJ ARTIKEL 8.17 (UITWEG)  

 
Situatietekening 2.1. Principedetail erf- of bedrijfsuitrit op provinciale weg (klinkers)  

 
Situatietekening 2.2. Principedetail erf- of bedrijfsuitrit op provinciale weg (asfalt)  
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Situatietekening 2.3. Principedetail kaveluitrit op provinciale weg (klinkers)  
 

 
Situatietekening 2.4. Principedetail kaveluitrit op provinciale weg (asfalt) 
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Situatietekening 2.5. Prinicipedetail kaveluitrit op provinciale weg (grasbeton) 
 

 
Situatietekening 2.6. Prinicpedetail kaveluitrit op provinciale weg (prefab betonplaten)  
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BIJLAGE VII BIJ ARTIKEL 10.38 (SCHEPEN MET AFWIJKENDE AFMETINGEN)  
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BIJLAGE VIII BIJ ARTIKEL 10.38 (SCHEPEN MET AFWIJKENDE AFMETINGEN) 

Locatie Maximale 
toege-
stane 
lengte 
schip 

Brug open 
bij scheeps-
lengte (1) 

Breedte Doorvaart-
hoogte ge-
sloten brug 

Doorvaart-
hoogte open 
brug 

Toegestane 
diepgang  

Urkersluis  
(sluis/brug) 
- beide richtin-
gen 
- onder voor-
waarden (2 
 

 
 
47,00 m 
 
49,50 m 

 
 
>37,30 m 
 
>37,30 m 

 
 
6,70 m 

 
 
6,20 m 

 
 
6,20 m 

 
 
2,40 m 

Friese Sluis  
(sluis/brug) 
- buiten>binnen 
(3 
- binnen>buiten 
(4 
 

 
 
38,30 m 
 
46,80 m 

 
 
X 
 
>38,30 m 

 
 
6,70 m 

 
 
6,50 m 

 
 
Geen beper-
king 

 
 
2,40 m 

Voorstersluis  
(sluis/brug) 
buiten>binnen 
binnen>buiten 
 

 
 
39,00 m 
47,30 m 

 
 
X 
>38,70 m 

 
 
6,70 m 

 
 
5,50 m 

 
 
11,20 m 

 
 
2,40 m 

Marknessersluis 
(sluis/brug) 
beide richtin-
gen 
 

 
 
48,00 m 

 
 
>38,00 m 

 
 
6,70 m 

 
 
2,40 m 

 
 
Geen beper-
king 
 

 
 
2,40 m 

Vollenhover-
brug  (brug) 
 

- - 11,00 m 3,10 m Geen beper-
king 

2,50 m 

Tollebekerbrug 
(brug) 
 

- - 7,30 m 2,40 m Geen beper-
king 

2,40 m 

Arie de Witbrug 
(brug) 
 

- - 6,80 m 2,40 m Geen beper-
king 

2,40 m 

Zwolsebrug 
(fietsbrug) 
 

- - 6,80 m 2,40 m Geen beper-
king 

2,40 m 

Ketelsluis (sluis 
en brug) 
- buiten>binnen  
- binnen>buiten  
 

 
 
42,60 m 
53,40 m 

 
 
X 
42,60 m 

 
 
6,40 m 

 
 
5,60 m 

 
 
Geen beper-
king 

 
 
2,40 m 

Kampersluis  
(sluis en brug) 
beide richtin-
gen 
 

 
 
66,00 m 

 
 
- 

 
 
7,20 m 

 
 
2,70 m 

 
 
Geen beper-
king 

 
 
2,40 m 

Larsersluis  
(sluis) 
beide richtin-
gen 
 

 
 
20,10 m 

 
 
- 

 
 
4,70 m 

 
 
3,00 m 

 
 
X 

 
 
1,40 m 

Sluis Blauwe 
Dromer (3)  
(sluis) 
beide richtin-
gen 

 
 
 
19,50 m 

 
 
 
- 

 
 
 
4,70 m 

 
 
 
6,70 m 

 
 
 
X 

 
 
 
1,40 m 
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Locatie Maximale 
toege-
stane 
lengte 
schip 

Brug open 
bij scheeps-
lengte (1) 

Breedte Doorvaart-
hoogte ge-
sloten brug 

Doorvaart-
hoogte open 
brug 

Toegestane 
diepgang  

Elburgerbrug  
(brug) 
 

- - 11,00 m 5,50 m Geen beper-
king 

2,50 m 

Noordersluis 
(sluis en brug) 
beide richtin-
gen 
 

 
 
63,00 m 

 
 
X 

 
 
8,20 m 

 
 
6,70 m 

 
 
Geen beper-
king 

 
 
2,40 m 

Zuidersluis 
(sluis en brug) 
beide richtin-
gen 
 

 
 
63,00 m 

 
 
X 

 
 
8,20 m 

 
 
6,20 m 

 
 
Geen beper-
king  

 
 
2,40 m (4) 

Vaartsluis 
(sluis) 
beide richtin-
gen 

63,00 m - 8,20 m Geen brug Geen brug 2,40 m (4) 

 

1) Bij schuttingen met open brug gelden de volgende voorwaarden;  
a. Meldingsplicht schipper: de schipper dient de scheepslengte voor het invaren door te ge-

ven aan te geven dat hij met brug open geschut wil worden.  
b. Op werkdagen (ma-vrij) tijdens de spitstijden van 07.00-09.00 uur en 16.00-18.00 uur vinden 

er geen schuttingen met open brug plaats.  
2) Aanvullende voorwaarden schutten op Urk voor schepen groter dan 4.70 meter;  

a. Er dient tijdens het in/uitvaren en de schutting een tweede bemanningslid aanwezig te zijn;  
b. Er worden sterke kunststoftouwen zonder rek te worden gebruikt.  

3) De actuele doorvaarthoogte is de vaste brug over de Blauwe Dromer van 6,70 meter. De eerst-
volgende vaste brug over de Hoge Vaart heeft echter een doorvaarthoogte van 3,9 meter.  

4) Voor scheepvaart op het traject Lage Vaart hm 0.0-1.6 geldt een toegelaten diepgang van 2.50. 
Ook voor het traject Zuidersluis-Industrieterrein De Vaart Almere geldt een toegelaten diep-
gang.  
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BIJLAGE IX BIJ ARTIKEL 10.39 (GEEN BEDIENING)  

Dag Van 1 april tot 31 oktober (zomerperi-
ode) 

Van 1 november tot 31 maart (win-
terperiode  

Maandag t/m vrijdag 06.00 – 22.00 uur 06.00 – 22.00 uur 

Zaterdag 07.00 – 22.00 uur 07.00 – 22.00 uur 

Zondag en feestdagen (1) 09.00 – 22.00 uur Geen bediening  

1) Als feestdagen zijn gedefinieerd: Nieuwjaarsdag (1 januari), 1ste en 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de 
Pinksterdag, Koningsdag (27 april), 1e en 2de Kerstdag 

 
Daarnaast gelden nog een aantal specifieke afwijkingen voor de volgende bruggen en sluizen 
 

2) De Arie de Witbrug (Urkervaart) op Urk is dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 12.45 en 13.15 uren 
tussen 13.45 en 14.15 uur in verband met het woon-werkverkeer tussen de middag op Urk.  

3) Brug in de Urkersluis (Urkervaart) op Urk is dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 12.45-13.15 uur 
en tussen 13.45-14.15 uur in verband met het woon-werkverkeer tussen de middag op Urk. De sluis wordt wel 
bediend, mits de brug niet open hoeft.  

4) De brug van de Marknessersluis in Marknesse is dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 11.45 – 12.15 
uur en tussen 12.45 – 13.15 uur, met uitzondering van de schoolvakanties in het basisonderwijs in verband 
met de schoolgaande jeugd.  

5) De Vollenhoverbrug gaat op werkdagen tussen 16.00 – 18.00 uur twee keer open (om 16.30 en 17.30 uur) 
voor de beroepsscheepvaart in verband met de verkeersdrukte op de Vollenhoverweg. Indien de brug opent 
mag recreatief verkeer meevaren.  

6) De brug van de Noordersluis gaat op werkdagen tussen 16.00 – 18.00 uur twee keer open (om 16.30 en 17.30 
uur) voor de beroepsscheepvaart in verband met de verkeersdrukte op de Oostvaardersdijk. Indien de brug 
opent mag recreatief verkeer meevaren.  

7) Voor de Elburgerbrug geldt ook een beperkte bediening van de brug voor de scheepvaart bij grote evenemen-
ten, waarbij de doorstroomcapaciteit van de weg noodzakelijk is (bijv. een evenement zoals Lowlands). Het 
gaat hier dan om een beperking van de bediening om de brug zo te bedienen dat de plek van het wegverkeer 
goed kan doorstromen.  

8) Kerstavond en oudejaarssluiting. Op 24 december en 31 december worden alle objecten op werkdagen tot 
18.00 uur bediend in plaats van 22.00 uur. Als deze dagen op een zaterdag vallen wordt er normaal tot 12.00 
uur bediend. Op zondag vindt er geen bediening plaats.  

9) Er vindt geen bediening plaats in de volgende gevallen 
a. Bij windsnelheden boven de 6 bft voor bruggen (windsnelheid > 14,0 m/s) 
b. Bij windsnelheden boven de 8 bft voor sluizen (windsnelheid > 20 m/s)  
c. Indien het zicht op een object minder is dan 50 meter dor mist of andere extreme weersomstandig-

heden).  
d. Indien er sprake is van een lage waterstand in verband met het risico op schade aan de drempel van 

de sluis. Dit gebeurt bij een minimale beschikbare waterstand van 2.70 meter (maximale diepgang 
2.40 en 0.30 cm marge). Voor de recreatiesluis de Blauwe Dromer wordt een beschikbare water-
stand van minimaal 1.60 meter (maximale diepgang 1.40 meter marge 20 cm) boven de drempel 
gehanteerd.  

e. Bij strenge vorst kan de bediening van objecten worden gestopt omdat er geen ijsbestrijding plaats 
vindt. Dit in verband met schade aan de provinciale eigendommen.  

f. In bijzondere weersomstandigheden waarbij de bedienmedewerkers aangeven niet verantwoord te 
kunnen bedienen, kan de bediening met opgaaf van redenen gestaakt worden.  
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BIJLAGE X BIJ ARTIKEL 15.3 TOT EN MET 15.7 (SCHADESOORTEN DODEN) 

Schadesoorten als bedoeld in artikel 11.55 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  

Bosmuis  Apodermus sylvaticus 

Veldmuis  Microtus arvalis 
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BIJLAGE XI BIJ ARTIKEL 15.5 (VRIJGESTELDE SOORTEN) 

Schadesoorten als bedoeld in artikel 11.55 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam 

Bosmuis Apodermus sylvaticus 

Bunzing Mustela putorius 

Egel Erinaceus europaeus 

Haas Lepus europaeus 

Hermelijn Mustela erminea 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Ree Capreolus capreolus 

Vos Vulpes vulpes 

Wezel Mustela nivalis 

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Aardmuis Microtus agrestis 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Veldmuis Microtus arvalis 

Woelrat Arvicola terrestris 

Meerkikker Pelophylax ridibundus 

Bastaardkikker Pelophylax klepton esculenta 
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BIJLAGE XII BIJ ARTIKEL 18.5 EN 18.6 VAN DEZE VERORDENING (LIJST MET PROVINCI-
ALE BELANGEN) 

De provinciale belangen zijn verwoord in het Omgevingsprogramma Flevoland (inclusief wijzigin-
gen) en de regels voor de fysieke leefomgeving. 

Het opsporen en winnen van schaliegas en schalieolie geeft naar verwachting in ieder geval span-
ning met onderstaande provinciale belangen. Hierbij moet worden opgemerkt dat met deze lijst 
niet wordt beoogd compleet te zijn. 

Nr.  Provinciaal 
belang  

 

1 Landelijk ge-
bied 

In principe zijn er geen nieuwe bouwpercelen toegestaan. Niet agrarische acti-
viteiten dienen zich primair op de bestaande bouwpercelen te vestigen. Rand-
voorwaarde hierbij is kleinschaligheid en geen uitbreiding van het bestaande 
bouwperceel. 
Behouden van de mogelijkheid dat in het landelijke gebied kleinschalige niet-
agrarische ontwikkelingen op de voormalige agrarische bouwpercelen mogelijk 
zijn. 

2 Stedelijke 
ontwikkeling Behouden van voorziene mogelijkheden voor verstedelijking. 

3 Werken & 
economie 

Stimuleren van een duurzame, kennisintensieve en innovatieve Flevolandse 
economie gericht op werkgelegenheid en concurrentiekracht. 
Voldoen aan het provinciale locatiebeleid. Hieronder valt het voldoen aan de 
SER-ladder. 

4 Landbouw 
Behouden bestaande landbouw en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvoor 
(waaronder de bestaande glastuinbouwgebieden en de voorziene ontwikkelin-
gen daarvoor). 

5 Recreatie Behouden van recreatieontwikkelingsmogelijkheden binnen de specifieke zo-
nes, zoals uitloopgebieden en de routes waaronder de BRTN. 

6 Natuur 

Behouden en ontwikkelen van een robuust en samenhangend netwerk van na-
tuurgebieden, waaronder de EHS en de ecologische verbindingen, dat vol-
doende (leef-)ruimte biedt voor soorten en waarden die karakteristiek zijn 
voor de Flevolandse natuur. 

7 
Landschap en 
cultuurhisto-
rie 

Behouden van Flevolandse cultuurhistorische en landschappelijke kern- en 
basiskwaliteiten. 
Behouden gebieden met karakteristiek open landschap. 
Ontwikkelingen in de Noordoostpolder moeten passen binnen de ontwerpprin-
cipes (Kristallen) die aan de polder ten grondslag hebben gelegen. 

8 Archeologie 
en aardkunde 

Behouden van behoudenswaardige archeologische waarden waaronder TOP-10 
locaties, PARK-en en aardkundig waardevolle gebieden. 

9 Water 

Bescherming grondwaterbeschermingsgebieden, waartoe ook de boringsvrije 
zones behoren. 
Behouden van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid (waaronder wa-
terkeringen) en mogelijkheden WKO. 

10 Milieu 

Behouden van een goede leefomgevingskwaliteit. 
Behouden van voldoende mogelijkheden voor verstedelijking en ontwikkeling 
landbouw in het kader van de PAS. 
Hanteren van de richtinggevende principes voor een duurzaam bodemgebruik. 
Voorkomen van geurhinder. 
Voorkomen geluidhinder: dit kader de bescherming stiltegebieden en de con-
centratie van grote lawaaimakers. 
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Nr.  Provinciaal 
belang  

 

Behouden van (lopende proces) ontwikkeling windenergie in het kader van op-
schalen en saneren. 

12 Veiligheid Voldoen aan externe veiligheidseisen. 

13 
Verkeer, ver-
voer en infra-
structuur 

Voorkomen van versnippering van het landschap en ontstaan van verminderde 
doorstroming en verkeersveiligheidsproblemen op provinciale wegen en vaar-
wegen. 
Behouden van ontwikkeling van Luchthaven Lelystad en locaties voor multi-
modale overslag. 
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BIJLAGE XIII BIJ ARTIKEL 19.5, EERSTE LID, VAN DEZE VERORDENING (KWALITEITS-
CRITERIA VTH 2.2) 

PM 

(Dit zijn de Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2.2, zoals vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten van Flevoland op 24 september 2019 (#2468220; Provinciaal Blad 01-10-
2019, nr 6579). Het pdf-bestand wordt na vaststelling van de ontwerpverordening toegevoegd.) 
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TOELICHTING 

PM 

(Hieronder is voor zes hoofdstukken de toelichting toegevoegd. Voor het overige zal de toelichting 
in de fase tussen ontwerp en definitief worden toegevoegd op basis van de toelichting bij de Omge-
vingsverordening Flevoland in relatie tot de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling.) 
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HOOFDSTUK 7 ONTGRONDINGEN 

Een ontgrondingsactiviteit is in de Omgevingswet gedefinieerd als een activiteit inhoudende het 
ontgronden. Het begrip ontgronden zelf is niet gedefinieerd. Voor het begrip «ontgronding» wordt 
vastgehouden aan de praktijk zoals die bestond onder de Ontgrondingenwet. Bij de vraag of han-
delingen als ontgronding zijn aan te merken gaat het vooral om de directe strekking van de hande-
lingen: de (al dan niet tijdelijke) verlaging van het terrein of de bodem van het water. 

Daaronder vallen in ieder geval niet: 
• de werkzaamheden, die in het kader van de normale uitoefening van land-, tuin- en bos-

bouw worden verricht, zoals (diep-)ploegen en frezen; (het zogenoemde omputten alsmede 
het omspuiten van grond ten behoeve van bollenteelt worden niet tot de normale agrari-
sche bedrijfsvoering gerekend); 

• het maken van ondiepe (circa 1 meter) en weer te dichten sleuven en gaten voor het leggen 
van buizen, drainagebuizen en kabels; 

• het reguliere onderhoud aan watergangen (baggerwerkzaamheden). Hieronder wordt mede 
verstaan het terug op leggerprofiel brengen van watergangen (waterlopen die noodzakelijk 
zijn voor de aan- en afvoer van water); en 

• het weer afgraven van tijdelijk ergens in depot gestorte grond. Bodemmateriaal, dat op de 
bodem (of waterbodem) is opgebracht, wordt na vijf jaar geacht het maaiveld te zijn. 

Titel 7.1 Algemeen 

Artikel 7.1 (Oogmerk) 

De regels in dit hoofdstuk hebben als oogmerk de doelen van de wet. Dit brede oogmerk sluit aan 
bij de oude regeling van de Ontgrondingenwet gelet op de diverse belangen belangen die spelen 
bij ontgrondingen. 

Artikel 7.2 (Toepassingsgebied) 

Dit hoofdstuk geldt alleen ten aanzien van ontgrondingsactiviteiten op het land en in regionale wa-
teren waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn. 

Titel 7.2 Activiteiten 

Paragraaf 7.2.1 Aanwijzing vergunningvrije gevallen 

Artikel 7.3 (Aanwijzing vergunningvrije gevallen) 

In hoofdstuk 16 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden vergunningvrije gevallen 
aangewezen voor ontgrondingsactiviteiten op land en regionale wateren (artikelen 16.7 en 16.8 van 
het Bal). Op grond van artikel 16.9 kunnen Provinciale Staten in de omgevingsverordening afwijken 
van de aanwijzing van vergunningvrije gevallen in artikel 16.7 van het Bal. Zij kunnen afwijkende cij-
fermatige begrenzingen vaststellen, vergunningvrije gevallen toevoegen of juist buiten toepassing 
verklaren. De mogelijkheden voor regionaal maatwerk zoals die onder Ontgrondingenwet beston-
den, worden hiermee gecontinueerd. In artikel 7.3 zijn aanvullende vrijstellingen opgenomen. Het 
betreffen vrijstellingen die onder Ontgrondingenwet ook al bestonden in de provinciale verorde-
ning. Dit maakt dat het vrijstellingsregime in Flevoland vrijwel niet wijzigt. 

Onder 1 
Dit betreft een meer algemene vrijstelling voor ontgrondingsactiviteiten in Flevoland. Dit zijn de 
gangbare kleine ontgrondingen die vanwege hun omvang nauwelijks van invloed zullen zijn op an-
dere belangen dan die van de initiatiefnemer. Aan deze algemene vrijstelling is een dieptebeper-
king gekoppeld vanuit de gedachte dat bij ontgrondingen in Flevoland dieper dan 3 meter veelal de 
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deklaag zal worden doorsneden. Het doorsnijden van de deklaag kan ingrijpende gevolgen hebben 
voor het waterhuishoudkundige systeem. 

Onder 2 
Dit betreft een verruiming van de vrijstelling in artikel 16.7, onder a, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving. De verruiming van de hoeveelheid grond die wordt ontgraven sluit aan de bij de 
praktijk in Flevoland onder de Ontgrondingenwet. 

Artikel 7.4 (Melding) 

De Omgevingswet biedt net als onder Ontgrondingenwet de mogelijkheid om ontgrondingen die 
vrijgesteld zijn van de vergunningplicht te koppelen aan een meldingsplicht. Enerzijds geeft dit de 
provincie de mogelijkheid om te bezien of de ontgronding plaatsvindt overeenkomstig de gestelde 
regels. Anderzijds geeft deze meldingsplicht de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in het vrijko-
mende materiaal en in welke mate dat voor de duurzame grondstoffenvoorziening in Flevoland kan 
worden ingezet. Ook wordt zo inzicht verkregen in de verstoring van het archeologisch bodemar-
chief.  

Bij de melding ingevolge artikel 7.4 moet inzicht worden gegeven in de hoeveelheden en de be-
stemming van de te ontgraven oppervlaktedelfstoffen. Om deze beschikbaar komende informatie 
te kunnen structureren en toegankelijk te maken voor belanghebbenden worden de gemelde gege-
vens opgenomen in een oppervlaktedelfstoffenregister. Op deze wijze ontstaat een beeld van het 
provinciale aanbod van oppervlaktedelfstoffen uit secundaire ontgrondingen. 

Paragraaf 7.2.2 Afwijken van aanwijzing vergunningvrije gevallen 

Artikel 7.5 (Afwijking algemeen) 

Met het eerste lid worden de vergunningvrije gevallen van artikel 16.7, onder e en g, van het Bal be-
perkt tot een diepte van 3 meter minus maaiveld. Deze dieptebeperking is aan de vrijstelling ge-
koppeld vanuit de gedachte dat bij ontgrondingen in Flevoland dieper dan 3 meter veelal de dek-
laag zal worden doorsneden. Het doorsnijden van de deklaag kan ingrijpende gevolgen hebben 
voor het waterhuishoudkundige systeem. Voor de betreffende ontgrondingactiviteiten dieper dan 3 
meter geldt de vergunningplicht. 

In het tweede lid worden ontgrondingsactiviteiten die in elkaars directe nabijheid liggen en een sa-
menhangend geheel vormen worden als één ontgronding beschouwd. Van een samenhangend ge-
heel is sprake als de handelingen in geografische, technische, economische en/of functionele zin 
verweven zijn. Indien dit het geval dan zijn de in het Besluit activiteiten leefomgeving en de omge-
vingsverordening opgenomen vrijstellingen niet van toepassing en geldt de vergunningplicht. 

Artikel 7.6 (Afwijking Provinciale Archeologische en Aardkundige Kerngebieden) 

Met dit artikel wordt bewerkstelligd dat voor ontgrondingsactiviteiten die worden uitgevoerd in ge-
bieden met unieke archeologische en waardevolle aardkundige waarden in principe altijd een ver-
gunning nodig is. De in het Bal en de verordening opgenomen vrijstellingen van de vergunning-
plicht gelden hier niet. Slechts heel oppervlakkige ontgrondingen –minder dan 30 cm onder het 
maaiveld– zijn niet vergunningplichtig. Dit betekent overigens niet dat een ontgronding van meer 
dan 30 cm diep niet is toegestaan. Met de vergunningplicht wordt veeleer beoogd vooraf te bezien 
hoe schade aan archeologische waarden zoveel mogelijk kan worden voorkomen dan wel kan wor-
den beperkt. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze vergunningplicht geen gevolgen 
heeft voor gedragingen in het kader van de normale uitoefening van de land- en tuinbouw. Deze 
gedragingen vallen namelijk niet onder de definitie ontgrondingen en blijven daarmee buiten het 
bereik van deze verordening. 
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Artikel 7.7 (Afwijking Top-10 Archeologische Locaties) 

Met dit artikel wordt bewerkstelligd dat voor ontgrondingsactiviteiten die worden uitgevoerd in ge-
bieden met unieke archeologische en waardevolle aardkundige waarden in principe altijd een ver-
gunning nodig is. Slechts heel oppervlakkige ontgrondingen –minder dan 30 cm onder het maai-
veld– zijn niet vergunningplichtig. Dit betekent overigens niet dat een ontgronding van meer dan 30 
cm diep niet is toegestaan. Met de vergunningplicht wordt veeleer beoogd vooraf te bezien hoe 
schade aan archeologische waarden zoveel mogelijk kan worden voorkomen dan wel kan worden 
beperkt. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze vergunningplicht geen gevolgen heeft 
voor gedragingen in het kader van de normale uitoefening van de land- en tuinbouw. Deze gedra-
gingen vallen namelijk niet onder de definitie ontgrondingen en blijven daarmee buiten het bereik 
van deze verordening. 
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HOOFDSTUK 8 WEGEN EN BESCHERMING LANDSCHAP 

Afdeling 8.1 Inleidende bepalingen  

Artikel 8.1 Oogmerk  

De regels in dit hoofdstuk gelden alleen voor de wegen waar de provincie Flevoland het beheer en 
onderhoud over uitvoert, alsmede waar de provincie eigenaar van is. Het wegenareaal waar de pro-
vincie Flevoland eigenaar en beheerder van is, bestaat ut circa 686 kilometer rijbaanlengte en 360 
kilometer fietspad. De primaire functie van de weginfrastructuur is tweeledig. De verkeersfunctie van 
de weg maakt een verplaatsingsdoel van de weggebruiker mogelijk. De verblijfsfunctie maakt de 
(verblijfs)activiteit van personen die de weg gebruiken als bewoner of bezoeker aantrekkelijk. De 
hoofddoelstelling van het provinciale wegennet is dat mensen zich vlot en op een veilige wijze kun-
nen verplaatsen en zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid door het in stand houden van 
verbindingen met omliggende regio’s.  

Artikel 8.2 Toepassingsbereik  

In dit hoofdstuk worden regels gesteld aan activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot 
provinciale wegen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat en werking van die weg. Het 
gaat niet alleen om het plaatsen van bijvoorbeeld objecten, maar ook om het aanpassen, verwijderen 
of beheren daarvan. Uitgezonderd van het toepassingsbereik zijn die activiteiten die door of namens 
de provincie zelf worden uitgevoerd. De activiteiten die de provincie als wegbeheerder uitvoert zijn 
gericht op de staat en werking van de weg. Ook is uitgezonderd de activiteiten die vallen onder toe-
zicht en handhaving van de provinciale weg of de regeling van het wegverkeer over die weg door of 
namens de provincie. Ook hier zijn de betreffende activiteiten gericht op de staat en werking van die 
betreffende weg.  

Artikel 8.3 Normadressaat  

De regels van dit hoofdstuk zijn gericht tot degene die de activiteit verricht waarop die regels be-
trekking hebben. Diegene moet zorg dragen voor de naleving van de regels die over de activiteit 
gelden. De plicht gaat zover dat medewerkers die de betreffende activiteit uitvoeren in opdracht van 
de normadressaat, de regels naleven. Ook in gevallen waarin maatwerkvoorschriften of maatwerk-
regels over een activiteit worden gesteld, zal de normadressaat de regels hebben na te leven.  

Artikel 8.4 Specifieke zorgplicht  

De specifieke zorgplicht bevat algemene regels die van toepassing zijn op alle activiteiten, dus ook 
activiteiten waarvoor een meldingsplicht of vergunningsplicht geldt. Lid 1 van de specifieke zorg-
plicht ziet vooral op algemene bepalingen. Lid 2 van het betreffende artikel betreft een nadere uit-
werking van deze algemene regels.  

Afdeling 8.2 Algemene regels  

Artikel 8.5 Verwijderen van werken en objecten 

Bij verruiming of wijziging van een provinciale weg kunnen in het beperkingengebied gelegen werken, 
objecten en/of voorwerpen zodanige nadelige gevolgen hebben voor de verruiming of wijziging, dat 
deze moeten worden verwijderd. Voor de activiteiten waarvoor een meldingsplicht geldt de alge-
mene regel die tot verwijderen of verleggen daarvan dwingt, als deze een belemmering vormen voor 
de voorbereiding of uitvoering van de verruiming of wijziging van een weg door of namens de weg-
beheerder. De wegbeheerder stelt eerst de rechthebbende in de gelegenheid tot verwijderen of ver-
legging. Als de rechthebbende, na een redelijke poging daartoe, niet overgaat tot verwijderen of ver-
leggen, dan kan dit door het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift worden vastgesteld.  
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Artikel 8.6 Regulering van het verkeer 

Voor de regeling van het verkeer wordt verwezen naar de CROW richtlijnen. Bij de uitoefening van 
elke activiteit waarbij het verkeer geregeld dient te worden of waarbij tijdelijke verkeersmaatregelen 
moeten worden getroffen dienen te worden uitgevoerd conform CROW richtlijnen.  

Artikel 8.7 Herdenkingstekens  

Het plaatsen en hebben van herdenkingstekens houdt veelal verband met emoties. Om die reden is 
ervoor gekozen om voor het plaatsen, hebben en verwijderen van herdenkingstekens algemene re-
gels op te stellen en hier geen meldingsplicht of vergunningsplicht aan te koppelen. Ook omdat het 
plaatsen, hebben en verwijderen van herdenkingstekens niet tot nauwelijks nadelige gevolgen heeft 
voor de staat en werking van de provinciale weg. Wel heeft het bevoegd gezag het van belang geacht 
om een aantal algemene regels op te stellen waar de normadressaat zich aan dient te houden.  

Afdeling 8.3 Algemene regels meldingen  

Artikel 8.8 Maatwerkvoorschriften  

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de bepalingen opgenomen in afdeling 
8.4. Maatwerkvoorschriften kunnen niet worden gesteld als het mogelijk is om over dat onderwerp 
een voorschrift aan een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking 
tot die weg te verbinden. Omdat er voor is gekozen alleen te werken met algemene regels en mel-
dingsplicht, is deze uitzonderingsbepaling niet opgenomen in dit artikel. Specifiek is opgenomen dat 
geen maatwerkvoorschriften over meldingen kunnen worden gesteld. Hierbij moet worden gedacht 
aan de mogelijkheid dat met een maatwerkvoorschrift niet kan worden bepaald dat voor een melding 
die afwijkt van de algemene regels dan een vergunningsplicht gaat gelden. Maatwerkvoorschriften 
zien dus specifiek op de algemene regels die zijn opgenomen in afdeling 8.4 van dit hoofdstuk.  

Artikel 8.9 Algemene regels bij een melding  

In artikel 8.9 is bepaald aan welke eisen een melding te allen tijde dient te voldoen. Omdat er diverse 
activiteiten zijn, wordt specifiek gevraagd om de aanduiding van de activiteit. Vervolgens dient de 
naam en het adres van degene die de activiteit verricht wordt, te worden aangeleverd. Deze naam en 
het adres kunnen anders zijn dan het adres waarop de activiteit wordt verricht. Vandaar dat laatst-
genoemde ook dient te worden aangeleverd. Tot slot dient de melding voorzien te zijn van een dag-
tekening en dient deze ondertekend te worden ingeleverd. Een melding is pas compleet als alle ge-
gevens die worden gevraagd, zijn verstrekt.  

Artikel 8.10 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden 

Als er gegevens en bescheiden moeten worden verstrekt bij een melding, worden deze gegevens en 
bescheiden ook voorzien van een aantal gegevens. Deze algemene regels zijn hetzelfde als in artikel 
8.9 van dit hoofdstuk. Daarnaast is nog de mogelijkheid voor het bevoegd gezag opgenomen om 
aanvullende gegevens en bescheiden op te vragen om te beoordelen of de activiteit past binnen de 
algemene regels en maatwerkvoorschriften.  

Artikel 8.11 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat  

In artikel 8.11 lid 1 is de verplichting opgenomen om, voordat de naamswijziging of adreswijziging 
een feit is, deze wijzigingen dor te geven aan het bevoegd gezag. Deze plicht is vooral voor de initia-
tiefnemer van belang aangezien diegene immers wil dat correspondentie op het juiste adres aan-
komt. In het tweede lid is geregeld dat bij overdracht van de activiteit naar iemand anders, de daar-
door gewijzigde gegevens aan het bevoegd gezag worden aangeleverd.  
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Artikel 8.12 Algemene regels bij uitvoering activiteiten  

In dit artikel zijn nog een tweetal algemene regels opgenomen die het bevoegd gezag van belang 
acht bij de uitvoering van de activiteiten. De eerste bepaling ziet op de regel dat degene die de acti-
viteit uitvoert, te allen tijde bij de uitvoering van de activiteiten, de betreffende documenten beho-
rende bij de melding, aanwezig heeft. Vorenstaande is van belang voor toezicht en handhaving. De 
tweede bepaling ziet op de plicht dat degene die de activiteit uitvoert 5 werkdagen voor aanvang van 
de activiteit de opzichter van de provincie Flevoland in kennis stelt. Het wil nog wel eens zo zijn dat 
de daadwerkelijke startdatum en/of tijden wijzigen. Het bevoegd gezag acht het van belang dat dit 
wordt gecommuniceerd met de toezichthouders.  

Artikel 8.13 Afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift  

Dit artikel ziet er specifiek op dat het niet mogelijk is om een maatwerkvoorschrift te stellen over de 
bepalingen zoals opgenomen in artikel 8.8 tot en met 8.12. De provincie acht het van dusdanig belang 
dat aan dergelijke bepalingen wordt voldaan en dat niet middels een maatwerkvoorschrift alsnog 
hiervan af kan worden geweken.  

Afdeling 8.4 Inhoudelijke regels  

Paragraaf 8.4.1 Werken  

Artikel 8.14 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot werken  

Alle activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot die weg in beheer bij de provincie Fle-
voland zijn in principe beperkingengebiedactiviteiten. Dit artikel ziet specifiek op activiteiten ten 
aanzien van het maken, plaatsen, hebben, wijzigen of verwijderen van bouwwerken en werken die 
geen bouwwerken zijn. Ook ziet de bepaling op het wijzigen van de vorm, de loop, de constructie of 
het profiel van de weg. Vorenstaande activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor de staat 
en werking van de provinciale weg.  

Artikel 8.15 Melding  

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 8.14 een meldingsplicht geldt. 
Bij deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het 
bevoegd gezag daarvoor op de hoogte is gebracht.  

Artikel 8.16 Gegevens en bescheiden 

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 8.14 aanvullende eisen. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat degene die de activiteit de start- 
en einddatum van de activiteit dient aan te geven. Dit is van belang omdat de wegbeheerder toezicht 
moet kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet kunnen nemen in verband met 
de verkeersveiligheid.  

Artikel 8.17 Uitweg  

In gevallen dat de activiteit de aanleg, wijziging of het hebben van een uitweg betreft, voorziet dit 
artikel in algemene regels waar de uitweg aan dient te voldoen. Naast technische eisen gaat het ook 
om verkeersveiligheidsaspecten. Dit artikel voorziet alleen op een eerste uitweg.  
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Artikel 8.18 Tweede uitweg 

Dit artikel ziet specifiek op de realisatie, wijzigingen en het hebben van een tweede uitweg op een 
provinciale weg. Een tweede uitweg wordt alleen toegestaan indien er sprake is van bedrijfssplitsing 
of aanvullende bedrijfsactiviteiten en indien het verkeer geen keermogelijkheid heeft op het terrein.  

Paragraaf 8.4.2 Voorwerpen en objecten  

Artikel 8.19 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot voorwerpen en objec-
ten  

Dit artikel ziet specifiek op activiteiten ten aanzien van het realiseren, plaatsen, hebben, wijzigen of 
verwijderen van voorwerpen of objecten in het beperkingengebied van de provinciale weg. Voren-
staande activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor de staat en werking van de provinciale 
weg. Onder deze aanwijzing vallen uitdrukkelijk niet het plaatsen, hebben, wijzigen of verwijderen 
van verkeerstekens en onderborden zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994. Voor dergelijke 
borden geldt namelijk al dat een verkeersbesluit, indien voldaan aan de daarvoor gestelde voor-
waarden, wordt genomen door het bevoegd gezag. Ook vallen hier niet de borden onder ten behoeve 
van toeristische recreatieve bewegwijzering.  

Artikel 8.20 Melding 

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 8.19 een meldingsplicht geldt. Bij 
deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn voor 
de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het bevoegd 
daarover op de hoogte is gebracht. In dit artikel zijn tevens twee uitzonderingen opgenomen, te we-
ten herdenkingstekens en kabels en leidingen. Voor herdenkingstekens geldt geen meldingsplicht, 
maar zijn wel algemene regels opgesteld. Voor kabels en leidingen is wel een meldingsplicht in het 
leven geroepen, maar deze is verder uitgewerkt in een aparte paragraaf behorende bij dit hoofdstuk 
met daarbij behorende algemene regels.  

Artikel 8.21 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 8.19 aanvullende eisen. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat degene die de activiteit uitvoert de 
start- en einddatum van de activiteit dient aan te geven. Ook is opgenomen dat aangegeven dient te 
worden hoe de constructie eruit ziet en welke materialen worden toegepast. Dit is van belang omdat 
de wegbeheerder toezicht moet kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet 
kunnen nemen in verband met de verkeersveiligheid.  

Artikel 8.22 Standplaats/verkooppunt 

(Gereserveerd) 

Artikel 8.23 Borden  

Ten aanzien van borden, spandoeken, vlaggen, handelsreclame en licht- of geluidgevende voorzie-
ningen zijn algemene regels opgenomen. In lid 1 is specifiek opgenomen wat we toestaan ten aanzien 
van borden. In lid 2 zijn de algemene regels opgenomen ten aanzien van het plaatsen en verwijderen 
van borden. In lid 3 is opgenomen dat voor het plaatsen van een bord een KLIC melding gedaan dient 
te worden, dit omdat bij het plaatsen van een bord mogelijk een kabel/leiding geraakt kan worden. 
Ook is opgenomen dat de borden in een goede staat van onderhoud dienen te verkeren. In lid 5 zijn 
een aantal algemene regels opgenomen ten aanzien van technische eisen. Zo mag een bord niet 
verlicht zijn, niet bewegend zijn, niet fluoresceren en niet spiegelen, dit allemaal ten behoeve van de 
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staat en werking van de provinciale weg. Tot slot geldt voor degene die de activiteit verricht dat bij 
het verwijderen van de voorwerpen de berm in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.  

Paragraaf 8.4.3. Evenementen  

Artikel 8.24 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot evenementen 

Dit artikel ziet specifiek op het houden van evenementen in het beperkingengebied van de provinci-
ale weg. Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van evenementen kunnen nadelige gevolgen 
hebben voor de staat en werking van de provinciale weg. Daarnaast hangen veel activiteiten samen 
met evenementen, denk bijvoorbeeld aan verkeer belemmerende maatregelen en het plaatsen van 
borden.  

Artikel 8.25 Melding 

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 8.24 een meldingsplicht geldt. Bij 
deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn voor 
de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het bevoegd 
gezag daarover op de hoogte is gebracht.  

Artikel 8.26 Gegevens en bescheiden 

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 8.14 aanvullende eisen. Vooral van belang zijn de te treffen veiligheidsmaatregelen als gevolg 
van het evenement. De genoemde eisen zijn van belang omdat de wegbeheerder toezicht moet kun-
nen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet kunnen nemen in verband met de ver-
keersveiligheid.  

Artikel 8.27 Evenement 

(Gereserveerd) 

Paragraaf 8.4.4 Kabels en leidingen  

Artikel 8.28 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot kabels en leidingen  

Dit artikel ziet op kabels en leidingen in het beperkingengebied van de provinciale weg. Niet alleen 
het plaatsen, maar ook het hebben, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen valt hieronder. 
Kabels en leidingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de staat en werking van de provinciale 
weg.  

Artikel 8.29 Melding 

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 8.28 een meldingsplicht geldt. Bij 
deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn voor 
de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het bevoegd 
gezag daarover op de hoogte is gebracht.  

Artikel 8.30 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 8.28 aanvullende eisen. Van belang zijn de begin- en einddatum van de activiteit. Ook de te 
gebruiken materialen zijn van belang, omdat het bevoegd gezag in sommige gevallen algemene re-
gels heeft opgesteld voor kabels en leidingen. De genoemde eisen zijn van belang omdat de 
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wegbeheerder toezicht moet kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet kunnen 
nemen in verband met de verkeersveiligheid.  

Artikel 8.31 (Ver)leggen van kabels en leidingen 

Het bevoegd gezag heeft algemene regels opgesteld voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in 
het beperkingengebied van de provinciale weg. Het gaat hierbij vooral om technische eisen van de 
kabels en leidingen.  

Artikel 8.32 Gestuurde boringen en persen 

Ook ten behoeve van gestuurde boringen en persen heeft het bevoegd gezag algemene regels opge-
steld. Zo mogen bomen niet worden beschadigd.  

Artikel 8.33 Wegkruisingen 

Gereserveerd 

Artikel 8.34 Slopen of verwijderen van kabels en leidingen 

Het bevoegd gezag acht het van belang dat bij het slopen of verwijderen van kabels en leidingen 
deze ook daadwerkelijk worden verwijderd. Dit zodat er zo min mogelijk leidingen in het beperkin-
gengebied van de provinciale weg liggen die niet meer in gebruik zijn.  

Artikel 8.35 Merktekens 

Gereserveerd  

Artikel 8.36 Grondwerkzaamheden  

Gereserveerd  
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HOOFDSTUK 9 LUCHTVAART 

Titel 9.1 Algemeen 

Sinds de inwerkingtreding op 1 november 2009 van de Regeling burgerluchthavens en militaire 
luchthavens (RBML), die is opgenomen in de Wet luchtvaart, zijn Provinciale Staten het bevoegde 
gezag om te besluiten over het zogeheten 'landzijdige' gebruik van een regionale luchthaven, dat 
wil zeggen de milieugebruiksruimte (geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit) en daarmee samen-
hangend de consequenties voor het ruimtegebruik in de omgeving. Vaststelling van een luchtha-
venbesluit (artikel 8.43 Wet luchtvaart) is aan de orde als de gevolgen van het luchthavenluchtver-
keer wat betreft geluid en externe veiligheid zodanig zijn dat dit consequenties heeft voor de ruim-
telijke indeling c.q. het ruimtegebruik buiten de luchthaven. Voor luchthavens zonder ruimtelijke 
impact buiten de terreingrenzen (zowel de geluidscontour als de externe veiligheidscontour valt op 
of binnen het luchthavengebied) kan met een luchthavenregeling (artikel 8.64 Wet luchtvaart) wor-
den volstaan. Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 8.64 van de Wet luchtvaart bevoegd 
tot het vaststellen van een luchthavenregeling. Zowel een luchthavenbesluit als een luchthavenre-
geling wordt bij verordening vastgesteld. 

De bevoegdheden met betrekking tot het ‘luchtzijdige’ gebruik, dat wil zeggen het gebruik van het 
luchtruim, maar ook de interne veiligheid en beveiliging van de luchthaven, blijven een rijksaange-
legenheid. 

Op de uitvoering van de Wet luchtvaart zijn, naast de Wet luchtvaart, van toepassing het op die wet 
gebaseerde Besluit burgerluchthavens, en de eveneens op die wet gebaseerde ministeriële Rege-
ling burgerluchthavens en Regeling veilig gebruik van luchthavens en andere terreinen. De aanvra-
ger zal zich moeten realiseren of aan deze regels wordt voldaan. De handhaving van deze regels 
blijft een bevoegdheid van het rijk. Luchthavenregelingen en -besluiten treden niet in werking dan 
nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft verklaard dat het veilig gebruik van het 
luchtruim door het luchthavenverkeer is gewaarborgd. 

Er zijn in Flevoland drie regionale luchthavens als bedoeld in de Wet luchtvaart: een helikopterha-
ven (bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium te Marknesse) en twee zweefvliegterrei-
nen (te weten van Zweefvliegclub Flevo in Biddinghuizen en van Zweefvliegclub Noordoostpolder 
bij Kraggenburg). Daarnaast wordt door een zogenoemd amfibieluchtvaartuig, dat zowel op het 
land als op het water kan landen en opstijgen, gebruik gemaakt van delen van de grote wateren. 
Voor deze luchthavens gelden reeds luchthavenregelingen.  

Artikel 9.2 (Werkingsgebied) 

Op de voorbereiding van de besluiten van Provinciale Staten is op grond van de Wet luchtvaart de 
openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toe-
passing. Dat betekent in principe dat Provinciale Staten niet alleen het luchthavenbesluit en de 
luchthavenregeling, maar ook het ontwerpbesluit dienen vast te stellen en de correspondentie in 
het kader van de voorbereiding dienen te voeren.  

Paragraaf 9.2 (Activiteiten) 

Artikel 9.3 (Gegevens en bescheiden) 

De verordening stelt eisen aan de aanvragen. Bij het vereiste dat een aanvraag een bij het voorne-
men passende beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu bevat, kan worden aangete-
kend dat uiteraard het Besluit m.e.r. van toepassing is. Beoogd is om ook bij een niet m.e.r.-plich-
tige aanvraag het aspect milieu wel een duidelijke plaats te geven. Daarbij is ook van belang dat de 
aanvrager nagaat of er in de relevante omgeving van de beoogde luchthaven gebieden zijn met een 
bijzondere status, bijvoorbeeld in het kader van Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland (voorheen 
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ecologische hoofdstructuur), Wet natuurbescherming, grondwaterbeschermingsgebied, stiltege-
bied, waterwingebied. Met de toevoeging van sub K: “de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de eisen ingevolge artikel 29 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.”, 
wordt de exploitant expliciet gehouden aan deze belangrijke verantwoordelijkheid en wordt die 
ook direct gekoppeld aan de luchthavenregeling. 

Met het derde lid wordt de aanvrager verplicht om bij een wijziging ten opzichte van de vorige aan-
vraag, binnen drie maanden zelf een aanvraag te doen. Hiermee wordt voorkomen dat een aanvra-
ger, die zelf het beste weet welke wijzigingen er zijn, daarmee wegkomt door niets te doen.  

Titel 9.3 Instructieregels 

Artikel 9.4 (Instructieregels aan Gedeputeerde Staten) 

De Provinciewet gaat er echter van uit dat de voorbereiding van PS- besluiten door Gedeputeerde 
Staten kan worden gedaan. Teneinde onduidelijkheid daarover te voorkomen wordt door middel 
van deze verordening ondubbelzinnig door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten opdragen 
het besluit voor te bereiden, inclusief het vaststellen van het ontwerpbesluit. Gedeputeerde Staten 
kunnen bij de voorbereiding van een voorstel toepassing geven aan artikel 3:18, tweede lid van de 
Algemene wet bestuursrecht. Artikel 8.48 van de Wet luchtvaart is hier ook van toepassing. 
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HOOFDSTUK 10 VAARWEGEN 

Afdeling 10.1 Inleidende bepalingen  

Artikel 10.1 Oogmerk  

De regels in dit hoofdstuk gelden alleen voor de vaarwegen waar de provincie Flevoland nautisch 
en/of technisch beheerder van is en om aspecten die van belang zijn voor het huidige en toekomstige 
gebruik. De vaarwegen in de provincie Flevoland hebben meerdere functies, die elk in verschillende 
mate impact hebben. Gezien de economische functie van Flevoland en de geografische ligging ten 
opzichte van de rest van Nederland worden de vaarwegen vooral gebruikt door de beroepsvaart en 
de doorgaande recreatievaart. De beheerstrook langs de meeste provinciale vaarten heeft de functie 
van ecologische verbindingszone. Dit betekent dat er voor deze gebieden beschermende maatrege-
len van kracht zijn om natuur en milieu in stand te houden en te ontwikkelen. Dit zijn ook de gebieden 
waar natuurvriendelijke oevers zijn of worden aangelegd. Het landschap in het grootste deel van de 
provincie Flevoland is volgens strakke en lange zichtlijnen aangelegd. De provinciale vaarten moeten, 
als cultuurhistorisch kenmerk van het ontwerp van Flevoland, deze kenmerken behouden. De vaarten 
liggen voor een klein deel binnen de bebouwde kom van de Flevolandse woonkernen en maken 
daarom deel uit van het woon- en leefmilieu aldaar. Aan de ene kant betekent dit dat individuele 
bewoners of bedrijven de vaarten zien als deel van hun leefgebied en ze dientengevolge ook zo ge-
bruiken. Aan de andere kant overheerst echter vanuit het algemene belang dat de aanwezigheid van 
de vaarten bijdraagt aan de kwaliteit van het woonmilieu en dat daarom de instandhouding ervan 
prioriteit heeft. Tenslotte hebben de vaarten ook de functie als afvoerkanaal voor het overtollige 
polderwater, met de waterbeheerder Waterschap Zuiderzeeland als hoofdverantwoordelijke.  

De provincie is eigenaar van acht provinciale vaarwegen met in totaal 168,8 kilometer lengte. Daar-
naast is de provincie eigenaar van 14 beweegbare bruggen en objecten in de provinciale vaarten. 
Daarnaast bedient de provincie een aantal objecten voor andere overheden.  

Artikel 10.2 Toepassingsbereik 

In dit hoofdstuk worden regels gesteld aan activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot 
provinciale vaarwegen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat en werking van die vaar-
weg. Het gaat niet alleen om het plaatsen van bijvoorbeeld objecten, maar ook om het aanpassen, 
verwijderen of beheren daarvan. Uitgezonderd van het toepassingsbereik zijn die activiteiten die 
door of namens de provincie zelf worden uitgevoerd. De activiteiten die de provincie als vaarwegbe-
heerder uitvoert zijn gericht op de staat en werking van de vaarweg. Ook is uitgezonderd de activi-
teiten die vallen onder toezicht en handhaving van de provinciale vaarweg of de regeling van het 
vaarwegverkeer over die vaarweg door of namens de provincie. Ook hier zijn de betreffende activi-
teiten gericht op de staat en werking van die betreffende vaarweg.  

Artikel 10.3 Normadressaat 

De regels van dit hoofdstuk zijn gericht tot degene die de activiteit verricht waarop die regels be-
trekking hebben. Diegene moet zorg dragen voor de naleving van de regels die over de activiteit 
gelden. De plicht gaat ook zover dat medewerkers die de betreffende activiteit uitvoeren in opdracht 
van de normadressaat, de regels naleven. Ook in gevallen waarin maatwerkvoorschriften of maat-
werkregels over een activiteit worden gesteld, zal de normadressaat de regels hebben na te leven.  

Artikel 10.4 Specifieke zorgplicht  

De specifieke zorgplicht bevat algemene regels die van toepassing zijn alle op alle activiteiten, dus 
ook activiteiten waarvoor een meldingsplicht of vergunningsplicht geldt. Lid 1 van de specifieke zorg-
plicht ziet vooral op algemene bepalingen. Lid 2 van het betreffende artikel betreft een nadere uit-
werking van deze algemene regels.  
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Afdeling 10.2 Algemene regels  

Artikel 10.5 Verwijderen van werken, objecten en/of vaartuigen  

Bij verruiming of wijziging van een provinciale vaarweg kunnen in het beperkingengebied gelegen 
werken, objecten en/of voorwerpen zodanige nadelige gevolgen hebben voor de verruiming of wij-
ziging, dat deze moeten worden verwijderd. Voor de activiteiten waarvoor een meldingsplicht geldt 
de algemene regel die tot verwijderen of verleggen daarvan dwingt, als deze een belemmering vor-
men voor de voorbereiding of uitvoering van de verruiming of wijziging van een vaarweg door of 
namens de vaarwegbeheerder. De vaarwegbeheerder stelt eerst de rechthebbende in de gelegenheid 
tot verwijderen of verlegging. Als de rechthebbende, na een redelijke poging daartoe, niet overgaat 
tot verwijderen of verleggen, dan kan dit door het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift worden 
vastgesteld.  

Artikel 10.6 Betreden sluiscomplexen  

Dit artikel voorziet in een aantal algemene regels ten behoeve van het betreden van sluiscomplexen. 
Omdat het betreden van sluiscomplexen, onder andere vanwege het hoogteverschil, risico’s met 
zicht mee kan brengen, is voorzien in een aantal algemene regels om zo het betreden van deze sluis-
complexen tegen te gaan.  

Artikel 10.7 Herdenkingstekens  

Het plaatsen en hebben van herdenkingstekens houdt veelal verband met emoties. Om die reden is 
ervoor gekozen om voor het plaatsen, hebben en verwijderen van herdenkingstekens algemene re-
gels op te stellen en hier geen meldingsplicht of vergunningsplicht aan te koppelen. Ook omdat het 
plaatsen, hebben en verwijderen van herdenkingstekens niet tot nauwelijks nadelige gevolgen heeft 
voor de staat en werking van de provinciale vaarweg. Wel heeft het bevoegd gezag het van belang 
geacht om een aantal algemene regels op te stellen waar de normadressaat zich aan dient te houden.  

Afdeling 10.3 Algemene regels meldingen  

Artikel 10.8 Maatwerkvoorschriften 

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de bepalingen opgenomen in afdeling 
10.4. Maatwerkvoorschriften kunnen niet worden gesteld als het mogelijk is om over dat onderwerp 
een voorschrift aan een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking 
tot die vaarweg te verbinden. Omdat er voor is gekozen alleen te werken met algemene regels en 
meldingsplichten, is deze uitzonderingsbepaling niet opgenomen in dit artikel. Specifiek is opgeno-
men dat geen maatwerkvoorschriften over meldingen kunnen worden gesteld. Hierbij moet worden 
gedacht aan de mogelijkheid dat met een maatwerkvoorschrift niet kan worden bepaald dat voor 
een melding die afwijkt van de algemene regels dan een vergunningsplicht gaat gelden. Maatwerk-
voorschriften zien dus specifiek op de algemene regels die zijn opgenomen in afdeling 10.4 van dit 
hoofdstuk.  

Artikel 10.9 Algemene regels bij een melding 

In artikel 10.9 is bepaald aan welke eisen een melding te allen tijde dient te voldoen. Omdat er di-
verse activiteiten zijn, wordt specifiek gevraagd om de aanduiding van de activiteit. Vervolgens dient 
de naam en het adres van degene die de activiteit verricht wordt, te worden aangeleverd. Deze naam 
en het adres kunnen anders zijn dan het adres waarop de activiteit wordt verricht. Vandaar dat 
laatstgenoemde ook dient te worden aangeleverd. Tot slot dient de melding voorzien te zijn van een 
dagtekening en dient deze ondertekend te worden ingeleverd. Een melding is pas compleet als alle 
gegevens die worden gevraagd, zijn verstrekt.  
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Artikel 10.10 Algemene regels bij het verstrekken van gegevens en bescheiden 

Als er gegevens en bescheiden moeten worden verstrekt bij een melding, worden deze gegevens en 
bescheiden ook voorzien van een aantal gegevens. Deze algemene regels zijn hetzelfde als in artikel 
10.9 van dit hoofdstuk. Daarnaast is nog de mogelijkheid voor het bevoegd gezag opgenomen om 
aanvullende gegevens en bescheiden op te vragen om te beoordelen of de activiteit past binnen de 
algemene regels en maatwerkvoorschriften.  

Artikel 10.11 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat 

In artikel 10.11 lid 1 is de verplichting opgenomen om, voordat de naamswijziging of adreswijziging 
een feit is, deze wijzigingen door te geven aan het bevoegd gezag. Deze plicht is vooral voor de initi-
atiefnemer van belang aangezien diegene immers wil dat correspondentie op het juiste adres aan-
komt. In het tweede lid is geregeld dat bij overdracht van de activiteit naar iemand anders, de daar-
door gewijzigde gegevens aan het bevoegd gezag worden aangeleverd. 

Artikel 10.12 Algemene regels bij uitvoering activiteiten  

In dit artikel zijn nog een tweetal algemene regels opgenomen die het bevoegd gezag van belang 
acht bij de uitvoering van de activiteiten. De eerste bepaling ziet op de regel dat de degene die de 
activiteit uitvoert, te allen tijde bij de uitvoering van de activiteiten, de betreffende documenten 
behorende bij de melding, aanwezig heeft. Vorenstaande is van belang voor toezicht en handhaving. 
De tweede bepaling ziet op de plicht dat de degene die de activiteit uitvoert 5 werkdagen voor aan-
vang van de activiteit de opzichter van de provincie Flevoland in kennis stelt. Het wil nog wel eens 
zo zijn dat de daadwerkelijke startdatum en/of tijden wijzigen. Het bevoegd gezag acht het van be-
lang dat dit wordt gecommuniceerd met de toezichthouders.  

Afdeling 10.4. Inhoudelijke regels  

Paragraaf 10.4.1. Werken  

Artikel 10.13 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot werken 

Alle activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot die vaarweg in beheer bij de provincie 
Flevoland zijn in principe beperkingengebiedactiviteiten. Dit artikel ziet specifiek op activiteiten ten 
aanzien van het maken, plaatsen, hebben, wijzigen of verwijderen van bouwwerken en werken die 
geen bouwwerken zijn. Ook ziet de bepaling op het wijzigen van de vorm, de loop, de constructie of 
het profiel van de vaarweg. Vorenstaande activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor de 
staat en werking van de provinciale vaarweg.  

Artikel 10.14 Melding  

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 10.13 een meldingsplicht geldt. 
Bij deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het 
bevoegd daarover op de hoogte is gebracht.  

Artikel 10.15 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 10.13 aanvullende eisen. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat diegene die de activiteit uitvoert 
de start- en einddatum van de activiteit dient aan te geven. Dit is van belang omdat de vaarwegbe-
heerder toezicht moet kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet kunnen ne-
men in verband met de verkeersveiligheid.  



Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland (#2566098) 111 

Artikel 10.16 Afmeervoorzieningen  

In gevallen een bouwwerk, of een werk dat geen bouwwerk is, in de vorm van een afmeervoorziening 
wordt gerealiseerd, zijn er algemene regels opgenomen. Het bevoegd gezag staat alleen nieuwe af-
meervoorzieningen toe in de vorm van een insteekhaven. Daarnaast wordt een insteekhaven alleen 
toegestaan bij bedrijventerreinen ten behoeve van de aldaar uit te oefenen bedrijfsactiviteiten. Ten 
behoeve van de staat en werking van de provinciale vaarweg wordt daarnaast gesteld dat de oevers 
te allen tijde vrije toegankelijk dienen te zijn. Tot slot zijn afmeervoorzieningen alleen maar voor 
tijdelijk gebruikt. Dit valt samen met de verbodsbepaling dat de provinciale vaarwegen niet bedoeld 
zijn voor (semi-)permanente bewoning.  

Paragraaf 10.4.2. Voorwerpen en objecten 

Artikel 10.17 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot voorwerpen en objec-
ten  

Dit artikel ziet specifiek op activiteiten ten aanzien van het realiseren, plaatsen, hebben, wijzigen of 
verwijderen van voorwerpen of objecten in het beperkingengebied van de provinciale vaarweg. Vo-
renstaande activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor de staat en werking van de provinci-
ale vaarweg. Onder deze aanwijzing vallen uitdrukkelijk niet het plaatsen, hebben, wijzigen of ver-
wijderen van verkeerstekens en onderborden als bedoeld in artikel 4 van de Scheepvaartverkeers-
wet. Voor dergelijke borden geldt namelijk al dat een verkeersbesluit dient te worden genomen door 
het bevoegd gezag.  

Artikel 10.18 Melding  

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 10.17 een meldingsplicht geldt. 
Bij deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het 
bevoegd daarover op de hoogte is gebracht. In dit artikel zijn tevens twee uitzonderingen opgeno-
men, te weten herdenkingstekens en kabels en leidingen. Voor herdenkingstekens geldt geen mel-
dingsplicht, maar zijn wel algemene regels opgesteld. Voor kabels en leidingen is wel een meldings-
plicht in het leven geroepen, maar deze is verder uitgewerkt in een aparte paragraaf behorende bij 
dit hoofdstuk met daarbij behorende algemene regels.  

Artikel 10.19 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 10.17 aanvullende eisen. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat diegene die de activiteit uitvoert 
de start- en einddatum van de activiteit dient aan te geven. Ook is opgenomen dat aangegeven dient 
te worden hoe de constructie eruit ziet en welke materialen worden toegepast. Dit is van belang 
omdat de vaarwegbeheerder toezicht moet kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatrege-
len moet kunnen nemen in verband met de verkeersveiligheid.  

Artikel 10.20 Borden  

Ten aanzien van borden, spandoeken, vlaggen, handelsreclame en licht- of geluidgevende voorzie-
ningen zijn algemene regels opgenomen. In lid 1 is specifiek opgenomen wat we toestaan ten aanzien 
van borden. In lid 2 zijn de algemene regels opgenomen ten aanzien van het plaatsen en verwijderen 
van borden. In lid 3 is opgenomen dat voor het plaatsen van een bord een KLIC melding gedaan dient 
te worden, dit omdat bij het plaatsen van een bord mogelijk een kabel/leiding geraakt kan worden. 
Ook is opgenomen dat de borden in een goede staat van onderhoud dienen te verkeren. In lid 5 zijn 
een aantal algemene regels opgenomen ten aanzien van technische eisen. Zo mag een bord niet 
verlicht zijn, niet bewegend zijn, niet fluoresceren en niet spiegelen, dit allemaal ten behoeve van de 
staat en werking van de provinciale vaarweg. Tot slot geldt voor diegene die de activiteit verricht dat 
bij het verwijderen van de voorwerpen de berm in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.  
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Paragraaf 10.4.3. Evenementen  

Artikel 10.21 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot evenementen  

Dit artikel ziet specifiek op het houden van evenementen in het beperkingengebied van de provinci-
ale vaarweg. Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van evenementen kunnen nadelige gevolgen 
hebben voor de staat en werking van de provinciale vaarweg. Daarnaast hangen veel activiteiten 
samen met evenementen, denk bijvoorbeeld aan afmeren, het gebruik van de sluizen/bruggen en 
het plaatsen van borden.  

Artikel 10.22 Melding  

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 10.17 een meldingsplicht geldt. 
Bij deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het 
bevoegd daarover op de hoogte is gebracht.  

Artikel 10.23 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 10.21 aanvullende eisen. Vooral van belang zijn de te treffen veiligheidsmaatregelen als gevolg 
van het evenement. De genoemde eisen zijn van belang omdat de vaarwegbeheerder toezicht moet 
kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet kunnen nemen in verband met de 
verkeersveiligheid.  

Artikel 10.24 Evenement  

Er gelden tevens een aantal algemene regels ten behoeve van evenementen in relatie tot het strem-
men van de vaarweg. Onderscheid wordt gemaakt in soorten evenementen. Categorie 1 evenement 
zijn evenementen met een (inter-) nationaal karakter. Denk hierbij aan een WK, NK of vergelijkbaar. 
Een categorie 2 evenementen is een evenement dat bepalend is voor de provincie Flevoland. Een 
categorie 3 evenementen is niet bepalend voor Flevoland. Het gaat hierbij om lokale gerichte activi-
teiten. Van belang hierbij is wel dat diegene die de activiteit uitvoert een binding heeft met de des-
betreffende vaart. Omdat de impact van het stremmen van een provinciale vaarweg groot is, zijn er 
beperkingen gesteld aan de mogelijkheid om de vaarweg te stremmen.  

Paragraaf 10.4.4. Kabels en leidingen  

Artikel 10.25 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot kabels en leidingen  

Dit artikel ziet op kabels en leidingen in het beperkingengebied van de provinciale vaarweg. Niet 
alleen het plaatsen, maar ook het hebben, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen valt hier-
onder. Kabels en leidingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de staat en werking van de pro-
vinciale vaarweg.  

Artikel 10.26 Melding  

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 10.25 een meldingsplicht geldt. 
Bij deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het 
bevoegd gezag daarover op de hoogte is gebracht.  
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Artikel 10.27 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen die gelden voor meldingen, gelden voor de activiteiten zoals genoemd in 
artikel 10.25 aanvullende eisen. Van belang zijn de begin- en einddatum van de activiteit. Ook de te 
gebruiken materialen zijn van belang, omdat het bevoegd gezag in sommige gevallen algemene re-
gels heeft opgesteld voor kabels en leidingen. De genoemde eisen zijn van belang omdat de vaar-
wegbeheerder toezicht moet kunnen houden en in sommige gevallen zelfs maatregelen moet kunnen 
nemen in verband met de verkeersveiligheid.  

Artikel 10.28 (Ver)leggen van kabels en leidingen 

Het bevoegd gezag heeft algemene regels opgesteld voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in 
het beperkingengebied van de provinciale vaarweg. Het gaat hierbij vooral om technische eisen van 
de kabels en leidingen.  

Artikel 10.29 Gestuurde boringen en persen 

Ook ten behoeve van gestuurde boringen en persen heeft het bevoegd gezag algemene regels opge-
steld. Zo mogen bomen niet worden beschadigd.  

Artikel 10.30 Vaarkruisingen 

(….) 

Artikel 10.31 Slopen of verwijderen van kabels en leidingen 

Het bevoegd gezag acht het van belang dat bij het slopen of verwijderen van kabels en leidingen 
deze ook daadwerkelijk worden verwijderd. Dit zodat er zo min mogelijk leidingen in het beperkin-
gengebied van de provinciale vaarweg liggen die niet meer in gebruik zijn.  

Artikel 10.32 Grondwerkzaamheden  

(…) 

Paragraaf 10.4.5 Vaarwegverkeeractiviteiten  

Artikel 10.33 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot vaarwegverkeeractiviteiten  

Dit artikel ziet op diverse soorten vaarwegverkeeractiviteiten. Hierbij wordt gedacht aan onder an-
dere het stremmen van de vaarweg, de snelheid op de vaarweg, watersport zonder schip, bediening 
van bruggen en sluizen en schepen met afwijkende afmetingen door de sluizen en objecten. Deze 
activiteiten kunnen allen nadelige gevolgen hebben voor de staat en werking van de provinciale 
vaarweg.  

Artikel 10.34 Melding  

Dit artikel bepaalt dat voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 10.33 een meldingsplicht geldt. 
Bij deze activiteiten is het bevoegd gezag van oordeel dat er een potentieel nadelig gevolg kan zijn 
voor de fysieke leefomgeving. Het is om die reden gewenst dat de activiteit niet start, voordat het 
bevoegd daarover op de hoogte is gebracht.  
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Artikel 10.35 Gegevens en bescheiden  

Voor sommige activiteiten gelden specifieke eisen. Dit geldt onder andere voor stremmingen van het 
vaarwegverkeer, schepen met afwijkende afmetingen en schepen die buiten bedientijden worden 
bediend.  

Artikel 10.36 Verboden activiteiten  

Er zijn een tweetal verbodsbepalingen. De eerste verbodsbepaling ziet op het gebruik mogen maken 
van spudpalen. In verband met de veilige staat en werking van de vaarweg is dit niet wenselijk. Ook 
is het verboden om te ankeren in de provinciale vaarweg.  

Artikel 10.37 Stremmen of belemmeren van de scheepvaart 

Bij het stremmen van het vaarweg zijn algemene regels opgenomen. Er gelden specifieke regels voor 
de aanvraag en publicatievereisten voor een stremming. Het stremmen of belemmeren van een vaar-
weg kan ook plaatsvinden bij extreme weersomstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan bij-
voorbeeld ijsvorming. Er vindt in de provinciale vaarwegen geen ijsbestrijding ten behoeve van de 
doorgang van de scheepvaart plaats. Bij vorst kan wel een vaarverbod worden afgekondigd ter voor-
koming van schade aan de oevers en/of andere provinciale eigendommen. Een stremming door ijs-
vorming wordt bekendgemaakt middels een melding aan de Waterkamer van RWS. Naast ijsvorming 
kan ook gedacht worden aan een ernstige calamiteit. Ook in die gevallen kan een vaarverbod worden 
afgekondigd. Dit vaarverbod zal duren zolang als dit nodig is voor het afhandelen van de calamiteit, 
eventueel nader onderzoek en/of het repareren van de schade nodig is. Indien zich er een (ernstige) 
calamiteit voordoet kan per direct een gedeelte van de vaarweg worden gestremd. In dat geval in-
formeert het bevoegd gezag de scheepvaart die in de directe omgeving vaart over het afgesloten 
vaarweggedeelte. Indien de stremming langer dan 2 uur gaat duren wordt een scheepvaartbericht 
via de Waterkamer geplaatst. Indien de stremming is verholpen wordt dit middels een scheepvaart-
bericht kenbaar gemaakt. Tot slot kan in geval van onderhoudswerkzaamheden een stremming 
plaatsvinden.  

Artikel 10.38 Schepen met afwijkende afmetingen  

Voor schepen met afwijkende afmetingen zijn ook algemene regels opgesteld. Het is alleen mogelijk 
om te worden geschut indien er een aanvaardbare situatie is ten aanzien van de bereikbaarheid door 
hulpdiensten en de afwikkeling van het verkeer. Daarnaast is het alleen toegestaan buiten de blok-
tijden. De maximale afmetingen van de schepen op de provinciale vaarten is gelijk aan de maximaal 
toegelaten afmetingen van de sluizen. Alleen via de provinciale sluizen kunnen de provinciale vaar-
ten bereikt worden. uitzondering hierop is het Vollenhoverkanaal. Per object zijn de maximale afme-
tingen van een te passeren schip vastgelegd. Indien een schip niet voldoet aan de gestelde afmetin-
gen kan een melding worden gedaan om alsnog het betreffende object te kunnen passeren. Hierbij 
moet gedacht worden aan incidenteel bijzonder transport over de provinciale vaarten.  

Artikel 10.39 Geen bediening  

Algemene regels zijn opgenomen voor het bedienen buiten bedientijden. Deze algemene regels staan 
verder uitgewerkt in de bijlage behorende bij het hoofdstuk.  

Artikel 10.40 Maximale snelheid  

In verband met de staat en werking van de provinciale vaarweg is vastgesteld dat de maximale snel-
heid op de provinciale vaarweg 12 km/h is. Alleen onder voorwaarden is het mogelijk dat hiervan kan 
worden afgeweken, namelijk voor hulpdiensten of vaartuigen ten behoeve van toezicht en handha-
ving.  
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Artikel 10.41 Watersport zonder schip 

De algemene regels behorende bij dit artikel houden verband met het Binnenvaartpolitiereglement. 
Het bevoegd gezag heeft dit nader uitgewerkt door aan te geven dat het niet is toegestaan om binnen 
50 meter van een brug of binnen 200 meter van een sluis watersport uit te oefenen zonder schip. 
Rondom bruggen en sluizen is een vaste afstand gewenst de gevaarzetting van het zwemmen e.d. 
vanaf of rondom een brug of sluis te voorkomen. Daarnaast is specifiek opgenomen dat watersport 
zonder schip niet is toegestaan bij de Oostervaart. De Oostervaart maakt deel uit van de relatief 
intensief gebruikte vaarroute voor de beroepsvaart Noordersluis-Industrieterrein Oostervaart. De 
Oostervaart is in deze vaarroute het smalste gedeelte, waarbij het vanuit veiligheidsoogpunt niet 
gewenst is dat er wordt gezwommen of watersport zonder schip wordt beoefend.  

Paragraaf 10.4.6 Ligplaatsen  

Artikel 10.42 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot ligplaatsen 

Dit artikel ziet op activiteiten met betrekking tot ligplaatsen in het beperkingengebied provinciale 
vaarwegen. Deze activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor de staat en werking van de pro-
vinciale vaarweg. Van belang is om vast te leggen of en zo ja waar de oevers van de provinciale 
vaarten gebruikt kunnen worden om schepen af te meren. Daarbij gaat het om een aantal aspecten;  

a. het aangeven van locaties die niet zijn bestemd en bedoeld als ligplaats en het handhaven 
in situaties als wordt afgeweken van de geformuleerde bepalingen;  

b. het aangeven van locaties waar onder voorwaarden bestaande voorzieningen gebruikt kun-
nen worden voor het afmeren van schepen en waar zo nodig nieuwe voorzieningen kunnen 
worden aangelegd om de doorgaande scheepvaart te faciliteren;  

c. het aan bewoners toestaan om, onder voorwaarden, achter hun woning af te meren.  

Het uitgangspunt is dat geen schepen mogen worden afgemeerd langs de oevers van de provinciale 
vaarten anders dan aan daartoe ingerichte afmeervoorzieningen en dat er geen voorzieningen door 
derden worden aangelegd. Dit om tegen te gaan dat er schepen worden afgemeerd op locaties die 
nadelig zijn voor een veilige en vlotte scheepvaart, voor de instandhouding van de vaarweg of voor 
functies van gebieden die direct langs de vaarwegen zijn gelegen. Tevens kan het afmeren van sche-
pen het doelmatig en efficiënt beheer en onderhoud van de vaarweg negatief beïnvloeden.  

Artikel 10.43 Aanwijzing verboden activiteiten 

In twee gevallen is het verboden om ligplaats in te nemen in een beperkingengebied provinciale 
vaarweg. Dit is allereerst het geval ten behoeve van (semi-)permanente bewoning. Hieronder vallen 
niet alleen de woonarken, maar ook alle andere schepen die tijdelijk of permanent als woon- of 
verblijfplaats dienen. Een uitzondering hierop vormen de initiatieven van gemeenten voor wonen op 
het water die zijn vastgelegd in bestemmingsplannen en via een insteekhaven zijn aangetakt op de 
provinciale vaarten. Daarnaast is het verboden om af te meren ter hoogte of nabij trailerhellingen. 
Trailerhellingen zijn bestemd om kleine schepen te water te kunnen laten die op een aanhanger/trai-
ler worden vervoerd en mogen daarom niet worden gebruikt als aanlegplaats voor schepen. Deze 
trailerhellingen zijn in meerderheid in eigendom van de gemeenten, die ook het beheer en onder-
houd uitvoeren.  

Artikel 10.44 Melding  

Dit artikel bepaalt dat er een meldingsplicht geldt voor de overige gevallen zoals bedoeld in artikel 
10.46 van deze paragraaf. Daarnaast is opgenomen dat het verbod niet geldt voor vaartuigen en drij-
vende voorwerpen die zijn aangemeerd op plaatsen waarbij een van de verkeerstekens E.5 tot en 
met E.7.1 van bijlage 7 bij het Binnenvaartpolitiereglement en bijlage 7 van het Rijnvaartpolitieregle-
ment zijn aangebracht. Hierbij moet gedacht worden aan de provinciale passantensteigers waarbij 
recreatievaartuigen gebruik mogen maken van een ligplaats voor maximaal 3 x 24 uur. Ook moet 
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worden gedacht aan de provinciale wachtsteigers. De provinciale wachtsteigers ter hoogte van de 
bruggen en sluizen zijn alleen bedoeld om tijdelijk af te meren om te wachten op de volgende be-
diening.  

Passantensteigers 

Buiten de bebouwde kom is het afmeren alleen toegestaan aan de provinciale passatensteigers voor 
de recreatievaart met dien verstande dat;  

a. er niet langer mag worden afgemeerd dan 3 x 24 uur;  
b. er niet langer mag worden afgemeerd bij meerdere achtereenvolgende perioden van maxi-

maal 3 dagen met een korte onderbreking.  

De beperkte ligduur is gekozen om zoveel mogelijk passanten de gelegenheid te geven daar enkele 
dagen af te meren. In de provinciale vaarten liggen ongeveer dertig openbare ligplaatsen voor re-
creatievaart, waarvan de meeste in beheer en eigendom zijn van de provincie Flevoland. Overigens 
kunnen deze steigers ook worden gebruikt voor het afmeren van kano’s al zijn slechts enkele van 
deze steigers daar specifiek geschikt voor. Bij het langer afmeren dan 3 x 24 uur is in feite sprake van 
het (semi-) permanent innemen van een ligplaats in de provinciale vaarten en dit is verboden.  

Wachtsteigers 

Bij sluizen moet er voor schepen aan beide kanten ruimte beschikbaar zijn om te manoeuvreren en 
om te wachten op de volgende bediening; de zogenaamde voorhaven. Deze voorhaven is niet overal 
even groot, omdat de omvang afhankelijk is van de lokale situatie, het aantal passerende schepen 
en van de grootte van het maatvoerende schip. De exacte maatvoering wordt berekend op basis van 
hetgeen hierover in de Richtlijnen scheepvaart 2011 is opgenomen. De benadering is van toepassing 
op elke sluis in de provinciale vaarten en leidt tot een afmeerverbod binnen een bepaalde afstand 
van die sluizen door schepen die er voor korte of langere tijd willen afmeren. Voor de beweegbare 
bruggen geldt deze situatie ook, al is de benodigde manoeuvreerruimte kleiner dan bij de sluizen. 
De doorgaande scheepvaart moet soms bij sluizen en beweegbare bruggen wachten, omdat de brug 
of sluis voor een ander schip wordt bediend. Het is verboden om, anders dan voor het wachten op 
de volgende bediening af te meren in de directe nabijheid van alle sluizen en beweegbare bruggen 
die in de provinciale vaarten liggen. Dit om de schepen voldoende ruimte te geven om te manoeu-
vreren en elkaar te passeren. De wachtende schepen kunnen afmeren aan daarvoor aangelegde 
wachtvoorzieningen. Deze situatie geldt ook voor de beweegbare bruggen die in eigendom en beheer 
zijn van gemeente. Voor sluizen is het vastgesteld op 200 meter en bij bruggen geldt 50 meter. Bij 
bruggen is de lengte kleiner dan bij sluizen omdat de wachttijd op de volgende bediening veel korter 
is. Ook is de noodzaak om tijdelijk af te meren dan minder vaak aanwezig, omdat een deel van de 
schepen er zonder brugopeningen kunnen doorvaren.  

Artikel 10.45 Gegevens en bescheiden  

Voor het afmeren van beroepsvaartuigen als voor recreatievaartuigen gelden specifieke eisen voor 
de melding.  

Artikel 10.46 Ligplaatsen beroepsvaart  

Diverse bedrijventerreinen zijn aangelegd langs de vaarten, teneinde de aan- en afvoer van grond-
stoffen en producten per schip te faciliteren. Niet elk aan het vaarwater gelegen bedrijf maakt daar 
gebruik van en in de tijd gezien kunnen hier ook veranderingen in optreden. De aanwezige kades en 
loswallen zijn bestemd voor de beroepsvaart en mogen daarvoor worden gebruikt. Ze zijn niet ge-
schikt voor het gebruik door de recreatievaart en het is ook niet toegestaan om daar recreatiesche-
pen tijdelijk of permanent af te meren. De bestaande afmeervoorzieningen bij bedrijventerreinen 
zijn alleen bedoeld als tijdelijke ligplaats voor de beroepsvaart, gekoppeld aan de naastgelegen be-
drijvigheid.  
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Artikel 10.47 Ligplaatsen recreatievaart 

De strook langs de vaarten die in bezit is van de provincie Flevoland heeft een specifiek en onmisbare 
functie voor de instandhouding en het beheer en onderhoud van de vaarweg. Het is daarom belang-
rijk dat deze strook toegankelijk blijft voor de provincie uit oogpunt van efficiënt en doelmatig be-
heer en onderhoud van de beschoeiingen. Onder voorwaarden is het toegestaan voor bewoners die 
aan de vaarweg wonen voor het gebruik van de beheerstrook achter de woonpercelen. In dat geval 
wordt met de betreffende bewoner op individuele basis een overeenkomst afgesloten, waarin vier 
zaken worden geregeld;  

a. vrije toegang voor de provincie tot de beheerstrook in geval van beheer en onderhoud aan 
de beschoeiing.  

b. Een verbod om belemmerende constructies aan te leggen. Als die er al zijn, dan moeten deze 
op kosten van de eigenaar worden weggehaald indien de situatie en de onderhoudswerk-
zaamheden daar aanleiding toe geven.  

c. Een verbod op het aanbrengen van bomen en grote struiken aangezien die beschadigingen 
kunnen toebrengen aan de oeververdediging. Als die er al zijn dan moeten deze op kosten 
van de eigenaar worden weggehaald indien de situatie en de onderhoudswerkzaamheden 
daar aanleiding toe geven;  

d. Het in rekening brengen van een jaarlijkse vergoeding voor het medegebruik van een strook 
grond die niet tot het eigendom behoort van de bewoner.  

Artikel 10.48 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot werkzaamheden nabij een sluiscom-
plex 

Dit artikel ziet op activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden nabij een sluis-
complex. Deze activiteiten kunnen in verband met het hoogteverschil nadelige gevolgen hebben voor 
de staat en werking van de provinciale vaarweg 

Artikel 10.49 Melding  

Dit artikel bepaalt dat er een meldingsplicht geldt voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij een 
sluiscomplex in een beperkingengebied van de provinciale vaarweg.  

Artikel 10.50 Gegevens en bescheiden  

Naast de algemene eisen gelden er specifieke regels voor het melden van werkzaamheden nabij een 
sluiscomplex. Dit houdt verband met diverse wet- en regelgeving zoals de Arbowet. Voor het beoor-
delen van de gevolgen is het van belang dat naast dat wordt aangegeven om welk object / welke 
objecten het gaat, is ook van belang dat wordt aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd. 
Hierbij kan onder andere maar niet uitsluitend worden gedacht aan monteren/demonteren, openen 
van installaties, spanning voerende delen, snijbranden/lassen, hijsen, heffen, openen van e-kasten, 
machinale bewerking, betreden van besloten ruimtes en het werken op hoogte en graven. Daarnaast 
dient te worden aangegeven welke gereedschappen worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht 
aan voertuigen, materiaal, niet aangedreven handgereedschappen, elektrisch/pneumatisch/hydrau-
lisch, voertuigen/vaartuigen, hoogwerker, ladder en steigers. Ook eventuele aanvullende zaken ten 
behoeve van het uitvoeren van activiteiten dient te worden aangegeven. Hierbij kan gedacht worden 
aan het afschakelen van spanning of spanningsloos werken of een bedienaar op locatie.  
 
Daarnaast dient te worden aangegeven welke beheersmaatregelen er worden getroffen. Hierbij moet 
gedacht worden aan het afzetten van de werkplek, het plaatsen van vonkafscherming, communica-
tiemiddelen, brandblusmiddelen, leuning tegen valgevaar, geforceerde ventilatie, veilige spanning, 
het uitschakelen en vergrendelen van werkschakelaars.  
 
Tot slot dient te worden aangegeven welke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Hierbij kan wor-
den gedacht aan oogbescherming, gelaatsbescherming, gehoorbescherming, valbescherming, 
hand/armbescherming, beschermde kleding, veiligheidsschoenen, oranje jas, helm of reddingsvest.  
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Artikel 10.51 Werkzaamheden nabij een sluiscomplex  

Er gelden algemene regels voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij een sluiscomplex. Zo is van 
belang dat te allen tijde de Arbowetgeving in acht wordt genomen. Daarnaast is van belang dat mi-
nimaal 1 bhv’er aanwezig is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  
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HOOFDSTUK 12 ZWEMWATER 

Artikel 12.1 (oogmerk) 

Gedeputeerde staten wijzen jaarlijks op grond van artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving 
de zwemlocaties in Flevoland aan. Voor de veiligheid van zwemmers is het van belang dat het (da-
gelijks) beheer en het onderhoud op deze zwemlocaties in oppervlaktewater gewaarborgd is. 

Artikel 12.2 (toepassingsbereik) 

De regels in dit hoofdstuk hebben alleen betrekking op de door gedeputeerde staten aangewezen 
officiële zwemlocaties in oppervlaktewater in Flevoland. 

Artikel 12.3 (beheer en onderhoud zwemlocatie) 

Dit artikel schrijft voor dat de houder van de zwemlocatie verantwoordelijk is voor het beheer en 
onderhoud gericht op de veiligheid en hygiëne voor de bezoekers. De houder van de zwemlocatie is 
degene die gelegenheid biedt tot baden en zwemmen op een zwemlocatie en de feitelijke zeggen-
schap heeft over die locatie. In de praktijk zal dit de exploitant van de zwemlocatie zijn of indien 
geen sprak is van exploitatie bijvoorbeeld de grondeigenaar, een gemeente, een natuur beherende 
organisatie, of een recreatieschap. Dat zij “zorg dragen voor” houdt in dat zij de verantwoordelijk-
heid hebben, maar dat zij het daadwerkelijke beheer en onderhoud ook door derden kunnen laten 
uitvoeren (waarbij zij indien nodig eindaanspreekpunt blijven). 

Onder beheer en onderhoud wordt verstaan het (dagelijks) treffen van maatregelen gericht op de 
veiligheid en hygiëne voor de bezoekers, zoals het op orde brengen van onderwatertaluds, het ver-
wijderen van gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld glas) uit de zwemzones, het verwijderen van fe-
ces van vogels en huisdieren, het legen van prullenbakken, en het schoonhouden van douches en 
toiletten. 

Artikel 12.4 (beheersmaatregelen) 

Dit artikel regelt in het eerste lid dat de houder van de zwemlocatie (de feitelijk beheerder) tijdig 
passende beheersmaatregelen neemt als zich situaties voordoen waarvan redelijkerwijs verwacht 
kan worden dat ze een negatief gevolg hebben of kunnen hebben voor de kwaliteit van de zwemlo-
catie om de gezondheid en de veiligheid van zwemmers te beschermen. Hierbij kan worden ge-
dacht aan: 

- ontwikkelen van blauwalgen; 
- botulisme (dode watervogels) en ziekte van Weil (bruine ratten); 
- scherpe en gevaarlijke voorwerpen in de zwemzone en/of op het strand (strandfeest); 
- verontreiniging in het water (olie, wier e.d.); 
- zwemmersjeuk veroorzaakt door poelslakken; 
- de aanwezigheid van eikenprocessierups.  

Het tweede lid bepaalt dat de houder van de zwemlocatie direct gedeputeerde staten én de be-
heerder van het oppervlaktewaterlichaam (Waterschap Zuiderzeeland of Rijkswaterstaat) in kennis 
stellen van de onverwachte situatie die zich heeft voorgedaan en welke passende beheersmaatre-
gelen zijn getroffen. 
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HOOFDSTUK 17 ONTGASSEN BINNENVAART 

Titel 17.1 Algemeen 

Op voorstel van Nederland is het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) in juni 2017 
aangepast om het varend ontgassen zo snel mogelijk overal in Nederland te stoppen is. Met dit be-
sluit wordt het varend ontgassen van de meeste gevaarlijke stoffen op termijn verboden. In drie 
tranches zal het verbod op steeds meer stoffen van toepassing worden verklaard (1e fase 2020, 2de 
fase in 2022 en laatste fase 2023). Er is voor een gefaseerde invoering gekozen omdat de andere lid-
staten bezorgd waren dat de benodigde voorzieningen om te ontgassen anders niet tijdig beschik-
baar zouden zijn. In principe wordt in het CDNI de lijn van de provinciale verordening gevolgd, 
waarbij eerst motorbrandstoffen en benzeen worden verboden, vervolgens alle meer dan 10%-ben-
zeen houdende stoffen en tenslotte alle andere vervoerde gevaarlijke stoffen met een dampspan-
ning van meer dan 5kPa. Het provinciale verbod kan (tijdelijk) nog naast het landelijk verbod be-
staan omdat in de eerste en tweede fase sowieso (nog) niet alle stoffen worden verboden die wel 
in de het provinciale verbod zijn meegenomen. 

De inwerkingtreding van de wijziging van CDNI is afhankelijk van de bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring door de laatste verdragsluitende partij. Na deze inwerkingtreding zullen de diverse 
verplichtingen gefaseerd van kracht worden. De wijziging van de CDNI zal worden in geïmplanteerd 
in het Scheepsafvalstoffenbesluit en uiteindelijk in het Besluit activiteiten leefomgeving. De regels 
over ontgassen in de provinciale verordening zullen na het van kracht worden van de landelijke 
uitvoeringsregelgeving voor benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen van rechtswege ko-
men te vervallen en/of kunnen worden ingetrokken. Indien de landelijke regelgeving net als de in-
ternationale regels ten aanzien van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen gefaseerd in 
werking treden, zullen de provinciale regels ook (in fasen) worden ingetrokken. 

Artikel 17.1 (Oogmerk) 

De specifieke regels voor het ontgassen hebben gevolg voor de fysieke leefomgeving en zijn gesteld 
met het oog op de doelen van de Omgevingswet (artikel 4.1, eerste lid Omgevingswet). 

Titel 17.2 Activiteiten 

Paragraaf 17.2.1 Verbodsbepaling 

Artikel 17.3 (Verbodsbepaling) 

De verbodsbepaling is gericht tot de vervoerder en de schipper en strekt zich in het grondgebied 
van Flevoland. Met name de Buitendijkse openbare vaarwegen (de verlengde ARA [Antwerpen, Rot-
terdam, Amsterdam] route, de vaargeul Amsterdam-Lemmer en vice versa inclusief de route Rand-
meren) wordt vaak door de beroepsvaart gevaren, maar dit kunnen tevens andere vaarwegen bin-
nen Flevoland zijn. 

Het is wenselijk aan te geven bij welke concentratiegrens een ladingtank voor belading als gasvrij 
kan worden beschouwd. Een ladingtank zal nooit helemaal vrij zijn van vorige ladingrestanten, al-
leen al omdat resten achterblijven in de scheepswand en daaruit na verdamping weer vrijkomen. Er 
is gekozen voor een concentratie van restladingsdamp van 10% onder de onderste explosiegrens. 

Een concentratie van die damp van 10% of meer onder de onderste explosiegrens is voor de nale-
ving van een aantal voorschriften van het ADN maatgevend. Grofweg gaat het om 90 procent emis-
siereductie. Dit betekent dat we met een dergelijk verbod gaan van een enorme naar een beperkte 
overschrijding op water. Voor de concentratie restladingdamp van 10% of meer onder de onderste 
explosiegrens is gekozen omdat dit in de praktijk uitvoerbaar is en kan rekenen op de steun van de 
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schippers en bedrijven. Een dergelijke aanpak is ook in lijn met de voorgestelde toekomstige (in-
ter)nationale regelgeving. 

Dat neemt niet weg dat ook met het behalen van 90 % emissiereductie nog een flinke hoeveelheid 
benzeen in de ladingtank achterblijft die uiteindelijk in de atmosfeer terecht komt. De concentratie 
is honderdduizend keer hoger dan de grenswaarde op grond van de Europese regelgeving voor 
luchtkwaliteit en ongeveer 5.000 keer hoger dan de maximaal te emitteren concentraties benzeen 
voor installaties op het land. De situatie op land is anders dan op water: op land geldt een minima-
lisatieplicht, terwijl op water door de wetgever niets geregeld was. 

Paragraaf 17.2.2 Afwijking van verbodsbepaling 

Artikel 17.4 (Voorgaande belading) 

Artikel 17.4 bevat een aantal gevallen waarin het verbod, om een milieubelastende activiteit te ver-
richten voor zover het gaat om het ontgassen van een ladingtank, niet van toepassing is. Dit houdt 
verband met de veronderstelling dat de concentratie benzeen en benzeenhoudende koolwaterstof-
fen van de restladingdamp in de ladingtank dan lager is dan 10% onder de onderste explosiegrens 
of in ieder geval voldoende laag is. Ten eerste wordt verondersteld dat dit het geval is wanneer kan 
worden aangetoond dat de drie voorafgaande ladingen niet bestonden uit benzeenhoudende rest-
ladingdampen. Van belang daarbij is onder meer het vervoerdocument, zoals omschreven in het 
ADN. Ook is het ontgassingsverbod niet van toepassing wanneer kan worden aangetoond dat de 
tank van het schip bij de voorafgaande belading voor meer dan 95% gevuld was met een andere 
stof dan waarop het verbod van toepassing is. Ook dan wordt verondersteld dat de restladingdamp 
in de ladingtank verwaarloosbare concentraties benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen 
bevat. De vullingsgraad van een tank kan worden aangetoond met behulp van de tanktabel en de 
ladingpapieren die op elk schip aanwezig zijn. De vullingsgraad wordt bepaald door per tank het 
volume van de lading conform de ladingspapieren te delen door het volume van de tank. 

Artikel 17.5 (Veiligheidsredenen) 

Ontgassen is wel toegestaan bij drukverevening om veiligheidsredenen. De noodzaak tot drukver-
evening kan aan de orde zijn bij toenemende temperaturen en daarmee toenemende druk in de 
ladingtank van het schip. Drukverevening om veiligheidsredenen kan ook aan de orde zijn bij me-
tingen en monsternames. De dampen verlaten dan via de veiligheidsoverdrukkleppen de tank. Ook 
bij calamiteiten kan het ontgassen aan de orde zijn. Calamiteiten met een schip kunnen zich altijd 
voordoen en het zou de veiligheid niet ten goede komen om marktpartijen te verplichten om tij-
dens een calamiteit of gedurende de herstelwerkzaamheden na een calamiteit de benzeenhou-
dende restladingdampen in de ladingtank van het schip te houden. 

Titel 17.3 Instructieregels 

Artikel 17.6 (Instructieregels aan Gedeputeerde Staten) 

Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten enkele bevoegdheden opgelegd, welke in arti-
kel 17.6 zijn opgesomd als instructieregels aan Gedeputeerde Staten.  

Met de komst van de Omgevingswet komt het instrument ontheffing te vervallen. De omgevingsver-
gunning komt in de plaats van de nu soms gehanteerde ontheffing. Een vergunning is een beschik-
king waarbij een bepaalde handeling wordt toegestaan. Een vergunning heeft dus een ruimere 
strekking dan een ontheffing. Op dit moment kan nog niet geheel worden voorzien wanneer nale-
ving van het ontgassingsverbod, buiten de in hoofdstuk 17 genoemde gevallen, in redelijkheid niet 
kan worden verlangd. Daarom is dan ook voorzien in de mogelijkheid van een door Gedeputeerde 
Staten te verlenen omgevingsvergunning voor een individuele situatie. 
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Het is denkbaar dat door ontwikkelingen, zoals een technische verbetering van de dampverwijde-
ring, deze norm naar een niveau kan worden teruggebracht vergelijkbaar met die voor installaties 
op het land. Een dergelijke bijstelling kan dan plaatsvinden via een besluit van Gedeputeerde Sta-
ten; in het derde lid van artikel 17.6 is hierin voorzien. 
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