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Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Wij bieden u een wijziging van de huidige Omgevingsverordening Zeeland 2018 ter vaststelling aan. Dit is
een beperkte wijziging met vier onderwerpen die niet kunnen wachten op de nieuwe verordening die naar
verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.

Wat willen we bereiken?
Het doel is een actuele Omgevingsverordening Zeeland als instrument voor het uitvoeren van provinciaal
beleid.

statenstukken

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Nu invoering van de Omgevingswet vanwege onzekerheden rond het digitaal stelsel is uitgesteld tot 1
januari 2023, kan de nieuwe verordening niet volgens planning worden voorbereid. Het digitale stelsel is
nog niet stabiel genoeg om de omgevingsverordening in op te nemen en de nieuwe verordening kan niet
eerder in werking treden dan de Omgevingswet. De geplande vaststelling van de nieuwe
omgevingsverordening schuift daarom door naar 7 oktober 2022. De nieuwe verordening treedt per 1
januari 2023 in werking, tegelijk met de Omgevingswet.

Wat doen we daarvoor?
Omdat uitstel voor sommige onderwerpen niet wenselijk is, hebben wij een extra wijziging van de huidige
Omgevingsverordening Zeeland 2018 voorbereid. Dit is een ‘noodverband’ om onderwerpen die niet
kunnen wachten op inwerkingtreding van de omgevingswet, eerder in de omgevingsverordening op te
nemen. Wij bieden u deze wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 ter vaststelling aan.
In bijgaand voorstel voor wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn de volgende vier
onderwerpen opgenomen (n.a.v. bespreking in de commissie Ruimte op 22 april is het onderwerp
Kustvisie vervallen). Dit zijn uitsluitend onderwerpen die niet kunnen wachten én die al in de nieuwe
ontwerp omgevingsverordening zijn opgenomen. Omdat alle onderwerpen in deze wijziging ter inzage
hebben gelegen als onderdeel van de ontwerp omgevingsverordening, is een extra inspraakronde niet
nodig.
1. Actualiseren van kaartbijlage met verdrogingsgevoelige natuurgebieden mogelijk maken
Bij de wijziging van het Natuurbeheerplan 2021 hebben wij u gevraagd een wijzigingsbevoegdheid op te
nemen om de kaart met verdrogingsgevoelige natuurgebieden door GS te kunnen laten actualiseren.
Omdat de huidige kaart in de verordening al vijf jaar oud is, is actualisatie op korte termijn gewenst.
Wachten op de nieuwe omgevingsverordening duurt te lang, daarom is aanpassing van de huidige
verordening nodig. Door nu een extra wijzigingsbevoegdheid op te nemen in de huidige
omgevingsverordening, wordt dit probleem opgelost.
2. Opnemen van afspraken uit Gebiedsvisie Veerse Meer
Na vaststelling van de Gebiedsvisie Veerse Meer is bestuurlijk toegezegd dat de regels over recreatie in
en rond het Veerse Meer spoedig in de verordening worden verankerd. Dit is een relatief grote wijziging,
waar ook een zienswijze over is ingediend bij de ontwerp omgevingsverordening. Uitstel van verankering

in de omgevingsverordening kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen. Wij hebben u in eerdere brieven
al meegedeeld dat deze wijziging niet langer dan 1 juli kan worden uitgesteld.
3. Verduidelijking van regels over ontheffingen onderwater flora en fauna
Uit een bezwaarprocedure over ontheffingen van regels voor onderwater flora en fauna, blijkt dat een
technische aanpassing van de regels nodig is. De voorwaarden voor ontheffing moeten voor de
duidelijkheid niet in de toelichting, maar in de regels zelf worden opgenomen. In de nieuwe verordening
zou dit worden gerepareerd. Dit is geen inhoudelijke wijziging, maar is wel van groot belang voor het
verlenen van ontheffingen. Reparatie kan daarom niet wachten.
4. Maximale hoogte kleine windmolens
Er zijn gemeenten en initiatiefnemers die zo snel mogelijk gebruik willen maken van de verruiming van de
maximale tiphoogte van kleine windmolens die in de Zeeuwse Omgevingsvisie is aangekondigd. Die
hoogte wordt in de nieuwe verordening van 20 naar 21 meter verhoogd. Dit is een kleine aanpassing om
beter aan te sluiten bij beschikbare typen turbines en er wordt al geanticipeerd op deze verruiming.
Verder uitstel kan initiatieven onnodig blokkeren.

Wat zijn de klimaateffecten?
Wijzigen van de omgevingsverordening veroorzaakt geen directe klimaateffecten. Twee aanpassingen
hebben wel een directe relatie met de klimaatdoelen.
Een actuele kaart met verdrogingsgevoelige natuurgebieden maakt het voor het waterschap mogelijk om
betere afwegingen te maken over grondwateronttrekkingen. Dit ondersteunt het zorgvuldig omgaan met
zoetwatervoorraden.
Het beperkt verhogen van de maximale tiphoogte van kleine windmolens ondersteunt opwekking van
duurzame energie.

Wat mag het kosten?
Er zijn geen aanvullende middelen nodig.

Financiële consequenties
Geen.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris
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