Onderwerpen wijziging Provinciale Ruimtelijk Verordening – ronde 2017-2018
Nr

Onderwerp

Toelichting

1

Nieuwe weidevogelkerngebieden

Weidevogelleefgebieden die sinds het Natuurbeheerplan 2016

toevoegen

kerngebied zijn, maar nog niet o.b.v. artikel 25 PRV beschermd
worden, toevoegen aan kaart 4 Ecologie

2

Herbegrenzing Stelling van Amsterdam

3

Uitwerking kernkwaliteiten Beemster

Kleine aanpassingen van de begrenzing conform het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Rijk verplicht de provincie om de kernkwaliteiten van UNESCOerfgoed Beemster in de PRV te beschrijven en beschermen. Dat
gebeurt nu in bijlage 1 PRV. Deze bijlage wordt verbeterd.

4

Verwijzing in artikel 8 aardkundig

De aardkundig waardevolle gebieden worden beschermd via artikel

waardevolle gebieden naar de

8 PRV en de aardkundige monumenten via hoofdstuk 6 PMV.

aardkundige monumenten in

Artikel 8 PRV zal daar naar gaan verwijzen en de toelichting wordt

hoofdstuk 6 Provinciale

aangepast.

Milieuverordening (PMV)
5

Aanpassingen artikel 19 EHS en

De term Economische Hoofdstructuur (EHS) wordt nu definitief

provinciale Ecologische

vervangen door de term Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er komt

Verbindingszones: naamswijziging van

een verwijzing naar de Voortgangskaart in lid 1b, zodat

EHS naar NNN

gemeenten weten wanneer zij een bestemmingsplan moeten
wijzigen omdat er natuur gerealiseerd is.

6

Aanpassing artikel 25

Enkele verduidelijkingen aanbrengen in artikel en toelichting

Weidevogelleefgebieden
7

Aanpassing artikel 15 Ruimtelijke

De Leidraad wordt aangepast en wordt opnieuw in de PRV

kwaliteitseis in verband met de

verankerd via een aangepast artikel 15

geactualiseerde Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie
8

Artikel 26 Gebieden voor grootschalige

Naar aanleiding van het voornemen in ons coalitieakkoord is

en gecombineerde landbouw: opheffen

onderzocht of dit onderscheid kan komen te vervallen. Het

onderscheid grootschalige en

voorstel wordt om voor heel Noord-Holland het regime van

gecombineerde landbouw

grootschalige landbouw toe te passen, mits er aan nadere regels
mbt ruimtelijke kwaliteit wordt voldaan.

9

Landbouw: overige onderdelen

Enkele nieuwe begripsbepalingen (onder andere paardenhouderij),
verduidelijkingen en wijzigingen in kaart 7 Landbouwclusters en
het geven van de bevoegdheid aan GS om de begrenzing van de
bollen- en zaadveredelingsconcentratie-gebieden te wijzigen

10

Buitendijkse gebieden en waterrobuust

Integratie van artikel 8a Meerlaagse veiligheid en artikel 29

inrichten

Buitendijkse gebieden, gericht op bescherming van vitale en
kwetsbare infrastructuur

11

Begripsbepaling kantoorlocaties

De oppervlaktemaat voor kantoorlocaties wijzigen van hectares

12

Aanpassing toelichting artikel 5e

Aanpassing van de toelichting op het vastgestelde

Woningbouw in de 20 Ke-contour

Luchthavenindelingsbesluit (LIB)

naar bruto vloeroppervlak (bvo)

