Provinciale milieuverordening Noord-Holland – Vijfde Tranche
PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten d.d.;
gelet op de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en artikel 147 van de Provinciewet;
besluiten:
De PMV zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van
12 februari 2001 als volgt te wijzigen:
ARTIKEL I

A
In artikel 1.1 vervallen de onderdelen e, f en g.
B
In artikel 2.1 wordt “artikel 2.25 van de Wet milieubeheer” vervangen door: artikel 2.41 van
de wet.
C
De artikelen 3.1 en 3.2 worden vervangen door een nieuw artikel dat komt te luiden:
Artikel 3.1
1. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure is van
toepassing op de voorbereiding van:
a.
een provinciaal milieubeleidsplan;
b.
de wijziging van een provinciaal milieubeleidsplan;
c.
een provinciaal milieuprogramma;
d.
een wijziging van de provinciale milieuverordening.
2. De terinzagelegging geschiedt tevens ter secretarie van de in de provincie gelegen
gemeenten.
3. Een ieder kan bij gedeputeerde staten zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar voren
brengen.
4. Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit
als bedoeld in het eerste lid, onder d, indien dit besluit geen wijzigingen van
beleidsinhoudelijke aard bevat.
D
In titel 4.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende:
Artikel 4.2.1
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die
behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 2. Voor zover in
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die bijlage bij een categorie van inrichtingen categorieën van gevallen zijn aangewezen,
zijn de volgende leden van dit artikel slechts in zodanige gevallen van toepassing.
2. Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet verleent voor
een inrichting, worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht en de
voorschriften verbonden waarvan de inhoud is aangegeven in bijlage 2, voor zover in die
bijlage is aangegeven dat deze van toepassing zijn op de betreffende categorie
inrichtingen.
3. Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 2, afwijken van de
beperkingen en voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere eisen stellen.
Een nadere eis wordt gesteld als voorschrift dat aan de vergunning wordt verbonden.
4. De in het tweede lid bedoelde beperkingen en de in dat lid bedoelde voorschriften worden
door het bevoegd gezag uiterlijk met ingang van het in de bijlage 2 aangegeven tijdstip
aan de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel reeds verleende vergunningen
voor inrichtingen aangebracht respectievelijk verbonden.
E
De tekst van artikel 4.3.1.2 vervalt. De nieuwe tekst van artikel 4.3.1.2 komt te luiden:
1. Bij de gemeentelijke afvalstoffenverordening bedoeld in artikel 10.23 van de wet worden
regels gesteld omtrent het beheer van de volgende bestanddelen van huishoudelijke
afvalstoffen direct na het ontstaan ervan en de afzonderlijke inzameling van die bestanddelen:
a. afvalstoffen die ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, of artikel 3, van het Besluit kcalogo worden aangemerkt als klein chemisch afval dan wel daarmee worden gelijkgesteld;
b. glas;
c. oud papier en karton;
d. textiel.
2. Bij de verordening kan voor bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in
het eerste lid in het belang van het doelmatig beheer van die afvalstoffen worden bepaald, dat
a. die bestanddelen dienen te worden gebracht naar een door de gemeente aangewezen
plaats,
b. regels als bedoeld in het eerste lid niet gelden voor daarbij aangewezen categorieën
van personen of gedeelten van het grondgebied.
3. De in het eerste lid bij gemeentelijke verordening te stellen regels treden uiterlijk met
ingang van 1 januari 1997 in werking.
F
De artikelen 4.3.1.3 en 4.3.1.4 vervallen.
G
In artikel 4.3.2.1, eerste lid, wordt “als bedoeld in artikel 10.16a, tweede lid van de wet”
vervangen door: als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid van de wet.
H
Artikel 4.3.2.2 komt te luiden:
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1. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in
artikel 10.33 , tweede lid, van de wet, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
2. Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs
nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, liggen gedurende zes weken ter
inzage ten kantore van de provincie en ten kantore van de betrokken gemeente.
3. Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze
omtrent het ontwerp naar voren brengen bij gedeputeerde staten.
4. Gedeputeerde staten stellen de betrokken waterkwantiteitsbeheerder en
waterkwaliteitsbeheerder, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding,
in de gelegenheid advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag tot vrijstelling
en het daarop te nemen besluit.
I
Artikel 4.3.2.3 komt te luiden:
Artikel 4.3.2.3
Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen vijftien weken na
ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen deze termijn eenmaal met ten hoogste vijftien weken
verlengen.
J
Artikel 4.3.3.1 en 4.3.3.2 vervallen.
K
In artikel 4.3.3.6, eerste lid, wordt “als bedoeld in artikel 10.19, tweede lid, van de wet”
vervangen door: als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, van de wet.
L
In artikel 4.3.3.8 wordt “het belang van de doelmatige verwijdering van die afvalstoffen”
vervangen door: het belang van het doelmatig beheer van die afvalstoffen.
M
In artikel 4.3.3.9 vervalt: “, op grond van artikel 10.47 van de wet” en worden de woorden
“afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.
N
In artikel 4.3.3.10 wordt “het belang van een doelmatige verwijdering van die afvalstoffen”
vervangen door: het belang van een doelmatig beheer van die afvalstoffen.
O
Artikel 4.3.6.1 vervalt.
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P
Onder vernummering van titel 4.4 tot titel 4.5 wordt na artikel 4.3.6.1 een nieuwe titel 4.4
ingevoegd luidende:
Titel 4.4

Gebruik van na 1996 gesloten stortplaatsen

Artikel 4.4.0
Deze titel is uitsluitend van toepassing op de door gedeputeerde staten bij besluit aangewezen
gesloten stortplaatsen.
Artikel 4.4.1
In deze titel wordt verstaan onder:
a. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de
wet;
b. nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel
8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
c. werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterbescherming.
Artikel 4.4.2
1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet
bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd:
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 uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de wet,
kunnen belemmeren, dan wel de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet;
b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking
hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan.
3. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot
wijziging of intrekking van een ontheffing, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
niet van toepassing, tenzij gedeputeerde staten anders besluiten.
Artikel 4.4.3
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 4.4.2, eerste lid,
gestelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor
het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.
2. Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot doel
hebben:
a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
c. te voorkomen dat de uitvoering van maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid van
de wet anderszins wordt belemmerd.
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Artikel 4.4.4
1. De aanvraag voor een ontheffing, bedoeld in artikel 4.4.3, wordt in vijfvoud bij
gedeputeerde staten ingediend.
2. In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:
a. naam en adres van de aanvrager;
b. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het grondgebied waarin
nazorgvoorzieningen zijn gelegen;
c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie maanden
voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het
grondgebied 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
voorgenomen gebruik te kunnen realiseren;
f. de maatregelen die worden getroffen om:
1º
de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
2º
aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
3º
anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;
g. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde
maatregelen.
Artikel 4.4.5
De maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet, met uitzondering van maatregelen met
betrekking tot gesloten stortplaatsen als bedoeld in artikel 8.50, derde lid van de wet, worden
onder voorwaarden opgedragen aan Afvalzorg Bodemservice BV tot 1 januari 2009. Vanaf 1
januari 2009 beoordelen gedeputeerde staten elke 4 jaar opnieuw of deze aanwijzing bij
besluit zal worden voortgezet.
Q
In artikel 5.3.2.1 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding “1”. voor het eerste lid.
R
In artikel 6.1 vervallen het tweede, derde en vierde lid alsmede de aanduiding “1.” voor het
eerste lid.
S
Artikel 6.2 komt te luiden:
Artikel 6.2
1. Voor de melding, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming wordt
gebruik gemaakt van een door gedeputeerde staten vastgesteld (digitaal) formulier waarop in
aanvulling op de gegevens bedoeld in artikel 28, tweede lid, in ieder geval worden vermeld:
a. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de
verontreiniging zich bevindt;
b. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het
grondgebied, bedoeld onder a; alsmede van de gebruiker daarvan;
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c. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden dan wel
handelingen zullen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem
wordt verminderd of verplaatst;
d. de naam en het adres van de gemachtigde van de onder c. bedoelde opdrachtgever;
e. een overzicht van de bij de uitvoering van de sanering belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen.
f. alle overige op bedoelde melding van toepassing zijnde gegevens.
2. Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en het saneringsplan worden in
viervoud bij gedeputeerde staten ingediend.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de indiening van een
nader onderzoek als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder a, van de Wet bodembescherming.
Een kadastrale kaart als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onder A, 2°, wordt bijgevoegd.
4. Het in het eerste lid bedoelde formulier moet ook worden gebruikt voor het indienen van:
a. evaluatie- en nazorgrapporten;
b. bodemonderzoeksrapporten, opgesteld in opdracht van particulieren of bedrijven,
dan wel gemeenten (artikel 41 Wbb).
T
Artikel 6.3 komt te luiden:
Artikel 6.3
1. In het saneringsplan worden in ieder geval de volgende gegevens vermeld:
A. Algemene gegevens
1°. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de
verontreiniging zich bevindt, alsmede de x- en y-coördinaten van het geval van
bodemverontreiniging;
2°. een gewaarmerkte en gedateerde kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging
door middel van interventiewaardecontouren is aangegeven, welke ten hoogste 13 weken voor
de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;
3°. een tekening met dwarsdoorsnede van het geval van bodemverontreiniging;
4°. een uittreksel van het kadaster, waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, welke ten
hoogste 13 weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;
5°. het gebruik van de bodem, zowel voor als na de uit te voeren sanering;
6°. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het
grondgebied, bedoeld onder 1°, alsmede van de gebruiker daarvan;
7°. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden;
8°. een planning van de, in voorkomend geval, diverse fasen en werkzaamheden van de uit te
voeren grond- of grondwatersanering, waarbij in ieder geval de datum waarop met de
sanering naar verwachting zal worden begonnen, en de datum waarop de sanering naar
verwachting zal zijn afgerond, zijn aangegeven; indien werkzaamheden buiten de reguliere
werktijden worden uitgevoerd, dient dit, onder opgave van deze tijden, te worden vermeld;
9°. een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en instanties,
voorzover deze ten tijde van het indienen van het saneringsplan bekend zijn;
10°. de wijze waarop burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het geval zich
voordoet, alsmede de ingezetenen van die gemeente en andere belanghebbenden bij de
uitvoering van de sanering zullen worden betrokken.
B. Keuze saneringsvariant
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1°. de gekozen saneringsvariant, waarbij wordt aangegeven of de sanering zal worden
uitgevoerd overeenkomstig artikel 38, eerste lid dan wel artikel 38, derde lid, van de Wet
bodembescherming;
2°. indien een sanering overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming
zal worden uitgevoerd:
- een beschrijving van de wijze van saneren;
- de argumenten op grond waarvan de betrokken sanering zal worden uitgevoerd, zulks
met inachtneming van het Besluit locatiespecifieke omstandigheden en de daarop
gebaseerde ministeriële regeling;
C. De te nemen maatregelen
1°. een beschrijving van de wijze waarop de gekozen saneringsvariant zal worden uitgevoerd;
2°. een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden
beoogd, waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die
met de sanering zal worden bereikt;
3°. een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten maken;
4°. een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere technische voorzieningen
met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving;
5°. een beschrijving van de veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten;
6°. een beschrijving van de maatregelen die schade en milieuhygiënische ongewenste
effecten, zoals verspreiding, als gevolg van de sanering voorkomen of zoveel mogelijk
beperken;
7°. gegevens over de kwaliteit van de eventueel te gebruiken aanvulgrond;
8°. gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die, naast de
verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering;
9°. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft, dan wel indien de
sanering inhoudt, dat de verontreiniging zich binnen een zo kort mogelijke termijn, doch
uiterlijk binnen ten hoogste dertig jaar, nadat met de uitvoering van het saneringsplan is
begonnen, niet meer verspreidt of dreigt te verspreiden: het opstellen van een nazorgplan met
de technische, juridische, financiële en organisatorische aspecten van:
- de wijze waarop de instandhouding van de isolerende of beheersende voorzieningen wordt
gewaarborgd, gecontroleerd en gerapporteerd;
- de wijze waarop het betrokken grondgebied in verband met het isoleren of beheersen van die
verontreiniging zal worden beheerd;
- de maatregelen die zullen worden genomen in verband met beperkingen die de
verontreiniging voor het gebruik van de bodem met zich brengt;
10°. indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal
worden onttrokken:
- de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te onttrekken hoeveelheid
grondwater, alsmede de hoeveelheden aan te voeren, te herschikken en af te voeren grond;
- een omschrijving van de bestemming van die grond of dat grondwater waarbij wordt
ingegaan op de mogelijkheden om op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze de grond of
het grondwater te verwerken;
- indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd: de
redenen daarvoor;
11°. een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de grondwatersanering wordt
gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd;
12° indien de sanering op hoofdzaken bekend is: een beschrijving van de voorgenomen
hoofdzaken, waarbij wordt aangegeven waaruit de hiervoor onder 1° tot en met 11° genoemde
maatregelen zullen bestaan.
D. Financiële gegevens
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1°. een begroting van de kosten van de sanering;
2°. een overzicht van de financiële middelen ter dekking van de saneringskosten.
2. Het saneringsplan gaat vergezeld van:
a. de adviesaanvrage als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet bodembescherming,
tenzij die adviesaanvrage achterwege kan blijven op grond van het tweede lid van dat artikel
juncto artikel 28, derde lid, van de Wet bodembescherming of op grond van de Regeling
beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000;
b. het advies van het servicecentrum indien dit is uitgebracht;
c. indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd: de beschrijving van de voorgenomen fasering,
alsmede het verzoek om een besluit als bedoeld in artikel 38, vierde lid, van de Wet
bodembescherming;
d. indien slechts een gedeelte van de verontreiniging van de bodem wordt verplaatst: het
verzoek om een besluit te nemen op grond van artikel 40, eerste lid, van de Wet
bodembescherming.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan het
vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid achterwege blijven
indien:
a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken,
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en
c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. een saneringsplan dat betrekking heeft op een sanering van de bodem ten aanzien waarvan
artikel 9, vijfde lid, van het Besluit tankstations milieubeheer van toepassing is;
b. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, ministeriële regeling of bij verordening
aangewezen inrichtingen of gevallen van bodemverontreiniging, waarvoor in de vorm van een
standaardaanpak nadere saneringsregels zijn gegeven.
U
Na artikel 6.3 wordt ingevoegd:
Artikel 6.3a
1. De houder van een beschikking op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet
bodembescherming is verplicht alle direct bij de uitvoering van de sanering betrokken
personen of instanties te informeren over de voorwaarden, die zijn verbonden aan de
beschikking.
2. Degene die feitelijk leiding geeft aan de uitvoering van een sanering op grond van een
saneringsplan waarmee gedeputeerde staten op basis van artikel 39, tweede lid, van de
Wet bodembescherming hebben ingestemd, meldt uiterlijk twee weken voor de feitelijke
aanvang van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk bij
gedeputeerde staten de aanvangsdatum van de grondsanering, respectievelijk de
grondwatersanering. Deze melding dient te geschieden door middel van een door
gedeputeerde staten vastgesteld formulier en te worden gefaxt naar het
milieuinformatiepunt (fax nr. 023-5421766).
3.
Indien de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering niet zal worden gestart
op de overeenkomstig het tweede lid gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig
dit lid aangepaste aanvangsdatum, meldt de in het tweede lid bedoelde persoon dit
onverwijld schriftelijk aan gedeputeerde staten, onder opgave van de nieuwe
aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is,
meldt de in het tweede lid bedoelde persoon de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee
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4.

5.

6.

7.

8.

weken voor deze datum schriftelijk aan gedeputeerde staten. Indien wordt afgeweken
van de bij het saneringsplan behorende planning van de uit te voeren sanering, dient
zulks onmiddellijk schriftelijk aan gedeputeerde staten te worden gemeld. De
meldingen dienen te geschieden overeenkomstig de wijze genoemd in het tweede lid.
Doen zich bij de uitvoering van de sanering feiten of omstandigheden voor als gevolg
waarvan afgeweken moet worden van het saneringsplan, waarmee Gedeputeerde
Staten op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben
ingestemd, dan stelt de in het tweede lid bedoelde persoon gedeputeerde staten hiervan
onmiddellijk op de hoogte, overeenkomstig de wijze bedoeld in het tweede lid. Indien
deze afwijking tot gevolg heeft, dat een wijzigingsbeschikking nodig is, mag niet
eerder worden gestart met het vervolg van de sanering, dan nadat gedeputeerde staten
met deze afwijking hebben ingestemd en deze instemming van kracht is.
Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het
tweede lid bedoelde persoon gedeputeerde staten op de hoogte van het verwachte
tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal
worden, zodra hij van dat tijdstip een redelijk vermoeden heeft en voordat tot
aanvulling van de ontgraving wordt overgegaan. Bij ontgraving en aanvulling in
gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per gedeelte.
De in het tweede lid bedoelde persoon meldt de beëindiging van de grondsanering,
respectievelijk de grondwatersanering binnen een week na beëindiging van de
grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk aan gedeputeerde
staten. De melding dient te geschieden overeenkomstig de wijze genoemd in het
tweede lid.
Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij
door gedeputeerde staten is ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38,
vierde lid, van de Wet bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere
afzonderlijke fase op de in het vijfde lid beschreven wijze gemeld.
Indien de in het tweede lid bedoelde persoon niet degene is die het saneringsplan heeft
ingediend, geldt een in het tweede, derde, zesde en zevende lid van dit artikel bedoelde
verplichting tot melding niet indien degene die het saneringsplan heeft ingediend, die
melding overeenkomstig het in het betreffende lid bepaalde heeft gedaan.

Artikel 6.3b
Degene die het saneringsplan heeft ingediend waarmee gedeputeerde staten op basis van
artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, biedt uiterlijk
dertien weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden vier exemplaren van het
evaluatierapport met betrekking tot de sanering aan gedeputeerde staten aan. Hierbij wordt
afzonderlijk gerapporteerd over de grondsanering en de grondwatersanering indien de
grondwatersanering op een later tijdstip wordt beëindigd dan de grondsanering. In dit
evaluatierapport is ten minste opgenomen:
a.
een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen;
b.
een evaluatie van de mate waarin de effecten van de getroffen saneringsmaatregelen
overeenstemmen met de beoogde effecten van deze maatregelen;
c.
indien ten behoeve van de sanering grond is aangevoerd, de hoeveelheid, de kwaliteit
en de herkomst van de aangevoerde grond;
d.
indien de verontreinigde grond is afgegraven of het verontreinigde grondwater aan de
bodem is onttrokken, de hoeveelheid, de kwaliteit en de bestemming van die grond
onderscheidenlijk dat grondwater, alsmede van de eventuele andere afvalstromen;
e.
een beschrijving van de kwaliteit van de bodem na het uitvoeren van de sanering,
waaronder mede begrepen een beschrijving van de aard, omvang en ligging van de
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f.

g.

verontreiniging indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is
gebleven;
indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, de
aanduiding:
1°
of de verontreiniging beperkingen in het gebruik met zich meebrengt, en zo ja
welke;
2°
of de verontreiniging maatregelen noodzakelijk maakt, en zo ja welke.
een kadastrale kaart, zoals bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onder A, 2°alsmede een
tekening met een dwarsdoorsnede van de uitgevoerde sanering.

V
Artikel 6.4 tweede, derde en vierde lid vervallen alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste
lid.
W
Artikel 6.4a, derde en vierde lid vervallen.
X
Artikel 6.5, derde lid, komt te luiden:
3. In gevallen waarin gemeenten op grond van de Wet stedelijke vernieuwing opdracht geven
om een nader onderzoek, een saneringsonderzoek of een sanering uit te voeren, bevorderen
burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente dat ter begeleiding van dat
onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep wordt ingesteld, indien redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat daaraan behoefte bestaat.
Y
Artikel 6.7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid wordt “de Verordening geldelijke voorzieningen voor Commissieleden
(1993)” vervangen door: de Verordening rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en
Commissieleden Noord-Holland 2004.
Z
Onder vernummering van de artikelen 6.9, 6.10, 6.11 en 6.12 tot de artikelen 6.10, 6.11, 6.12
en 6.13, wordt na artikel 6.8 een nieuw artikel 6.9 ingevoegd, luidende:
Artikel 6.9
Indien na sanering door of namens de provincie verontreiniging in de bodem is
achtergebleven en hierop nazorgmaatregelen noodzakelijk zijn die door of namens de
provincie worden uitgevoerd, worden deze maatregelen onder voorwaarden opgedragen aan
Afvalzorg Bodemservice BV tot 1 januari 2009. Vanaf 1 januari 2009 beoordelen
gedeputeerde staten elke 4 jaar opnieuw of deze aanwijzing bij besluit zal worden voortgezet.
AA
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In artikel 7.9 worden de woorden “afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht”
vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
BB
In artikel 7.11, vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste
lid.
CC
Artikel 7.10, eerste lid, komt te luiden:
1. de woorden “afdeling 3.5” worden geschrapt;
2. onderdeel a vervalt; en
3. de onderdelen b en c worden vernummerd tot a en b.
DD
Artikel 9.1 komt te luiden:
Artikel 9.1
1. Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens deze
verordening verleende vergunning of ontheffing, is verboden.
2. Een gedraging in strijd met een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet
bodembescherming gegeven beschikking omtrent het saneringsplan en de daaraan
verbonden voorwaarden, alsmede een gedraging in strijd met op grond van artikel 27,
tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven aanwijzingen dan wel in strijd met op
grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde tijdelijke
beveiligingsmaatregelen, is verboden.
EE
Artikel 9.2 komt te luiden:
Artikel 9.2
Een gedraging in strijd met
a. artikel 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.4.2, eerste lid, 5.5.1, eerste lid, 6.3a of 6.3b;
b. een op grond van artikel 5.5.2 geldende verbodsregel uit bijlage 10;
c. een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven
beschikking omtrent het saneringsplan en de daaraan verbonden voorwaarden;
d. een op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven
aanwijzing, of
e. een op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde
beveiligingsmaatregel,
is een strafbaar feit.
FF
De artikelen 11.2, 11.7 en 11.8 vervallen.
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GG
Bijlage 2 komt te luiden:
BIJLAGE 2. Instructies voor vergunningen voor inrichtingen op gesloten stortplaatsen
A. Begripsomschrijvingen.
In deze bijlage wordt verstaan onder:
• gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
• nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en
tweede lid, van de wet;
• bovenafdichting: een circa 1,5 meter dikke waterkerende constructie die na sluiting van een stortplaats
volgens het Stortbesluit bodembescherming aangebracht wordt en welke van onder naar boven wordt
opgebouwd uit een steunlaag, al of niet voorzien van een gasonttrekkingssysteem, een minerale
afdichtingslaag, een kunststof folie, een hemelwaterdrainagelaag en een afdeklaag;
• nazorgorganisatie: gedeputeerde staten dan wel de rechtspersoon of instantie aan welke gedeputeerde staten
de zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden die verband houden met de in artikel 8.49 van de wet
bedoelde maatregelen heeft opgedragen;
• werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming;
• bouwstof: een bouwstof als bedoeld in artikel 1 eerste lid, sub b, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming;
• evenement: een manifestatie, uitvoering, voorstelling, wedstrijd, sportevenement of soortgelijke gebeurtenis,
waarbij publiek aanwezig is.
• 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.
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B. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen (art. 4.2.1, eerste lid)
CATEGORI
EËN VAN
INRICHTINGEN

CATEGORIEËN VAN GEVALLEN

1 t/m 28 als
bedoeld in
bijlage I,
behorende bij
het Inrichtingen en Vergunningenbesluit
milieubeheer
(IVB)

gelegen in, op,
onder of over een
plaats waar de in
artikel 8.49 van de
wet bedoelde zorg
met betrekking tot
een gesloten
stortplaats wordt
uitgevoerd

Ligging

Volgnummer

ACTIVITEIT
de aanleg, het telen en het onderhoud van flora (beplanting)
het verrichten van (mechanische) ingrepen in de bodem
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (fundatie voor)
hekwerken en overige soortgelijke constructies
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van
(ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van water
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van
opslagvoorzieningen voor stoffen (vast en vloeibaar) of
voorwerpen
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een werk
het (onder) houden van fauna (dieren)
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (wandel/ fiets)
routes en parcours ter uitoefening van (sport) activiteiten en
intensieve recreatie
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse)
infrastructuur t.b.v. elektriciteit en overige verbindingskabels
het tot stand brengen, hebben, of gebruiken van speeltoestellen
het verrichten van activiteiten die tot gevolg hebben dat de
vorm of hoogte van de gesloten stortplaats wordt beïnvloed
het toepassen van bouwstoffen
tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen,
parkeerterreinen en terreinen voor zover die –al dan niet
tijdelijk – voor gemotoriseerd verkeer openstaan
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een bouwwerk
het organiseren van evenementen
het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden

B1
B2
B3
B4
B5

B6
B7
B8

B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

C. Omschrijving van beperkingen en voorschriften (art. 4.2.1, tweede lid)
VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE WM-VERGUNNING
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de nazorgvoorzieningen te allen tijde bereikbaar zijn voor
zowel personeel van de nazorgorganisatie als (rollend) materieel, zo nodig met beperking van het
gebruik door de vergunninghouder.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de activiteiten van de vergunninghouder zoveel mogelijk
gescheiden dienen te blijven van de nazorgvoorzieningen en dat mogelijke schade aan de
nazorgvoorzieningen door de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder moet worden
voorkomen door het treffen van voorzieningen of maatregelen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat (tijdelijke) constructies (onder- of bovengronds) voor
wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering
van de nazorg.
Voorafgaand aan het toepassen van deze constructies dienen berekeningen te worden overgelegd aan de
nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de constructies voor wat betreft zetting en klink geen
nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
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volgnr.

C1
C2

C3

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE WM-VERGUNNING
Voorschriften inhoudende de verplichting dat funderingen, kabels, leidingen, ingrepen in de bodem, etc.
de bovenafdichting niet mogen beschadigen en derhalve ten minste 50 centimeter boven de folie van de
bovenafdichting dienen te worden aangelegd of toegepast.
In afwijking van de vorige volzin dienen de bedoelde voorzieningen of ingrepen tenminste 25
centimeter boven de folie van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast, indien het in acht
nemen van een afstand van 50 centimeter alleen kan worden aangehouden door het ophogen van de
afdeklaag en een dergelijke ophoging nadelige invloed zou hebben op de nazorgvoorzieningen of de
uitvoering van de nazorg. Bij het aanhouden van een afstand van minder dan 50 centimeter tot de folie
van de bovenafdichting dient gebruik te worden gemaakt van zodanige materialen en een zodanige
werkwijze dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen. Voorafgaand
aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen
overgelegd waarin aangetoond wordt dat een dergelijke beschadiging wordt voorkomen. De
vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de
activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat in geval van een calamiteit de nazorgorganisatie in de
gelegenheid wordt gesteld alle noodzakelijke maatregelen te nemen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat beworteling niet dieper mag plaatsvinden dan 50
centimeter boven de folie van de bovenafdichting.
Voorschriften inhoudende de verplichting tot het aanbrengen van knaagdierwerend (in geval van B7) of
wortelwerend doek (in geval van B1), met dien verstande dat indien bomen worden geplant daarnaast
extra beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging van
de drainagevoorzieningen en de folie. Deze extra beschermende voorzieningen dienen te bestaan uit het
aanbrengen van een extra wortelwerend doek of een zodanige ophoging van de afdeklaag dat
beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen, waarbij voldaan moet
worden aan daaromtrent door gedeputeerde staten te stellen nadere eisen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat peilbuizen moeten worden uitgevoerd met een extra
stevige afwerkconstructie.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de opslag van materialen of gewassen voor wat betreft
zetting en klink geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorafgaand aan de uitvoering van de opslag dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd
aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt, dat voor wat betreft zetting en klink de opslag geen
nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorschriften inhoudende de verplichting voor de vergunninghouder om – indien de uitvoering van
nazorgactiviteiten dit noodzakelijk maakt - onder zijn eigen verantwoordelijkheid de verwijdering van
voorzieningen, constructies, e.d. die niet tot de nazorg behoren, te realiseren.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting het
oppervlak na oogsten ingezaaid dient te worden.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat in verband met mogelijke schade aan de bovenafdichting
als gevolg van overbemesting en kaalslag, het vee regelmatig verweid wordt.
Voorschriften inhoudende de verplichting om voorzieningen te treffen voor het corrigeren van
eventuele verschilzakkingen en klink.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat (fiets of wandel) routes en parcours periodiek vernieuwd
en gestructureerd dienen te worden ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting.
Voorschriften inhoudende de verplichting om waterpartijen zodanig te dimensioneren dat het optreden
van verschilzettingen wordt voorkomen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij gebruik van open vuur afdoende maatregelen
getroffen worden in verband met mogelijk vrijkomend stortgas en ter voorkoming van beschadiging
van de nazorgvoorzieningen.
Voorschriften inhoudende de verplichting om te voorkomen dat bemesting, gewasbescherming en
bewatering, de monitoring in het kader van de nazorg verstoort dan wel schade aan de
nazorgvoorzieningen toebrengt.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het toepassen van (mechanische) belasting (al dan niet
tijdelijk) van de bodem als gevolg van de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de activiteit,
zodanig uitgevoerd wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende groot is om deze
belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de
nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorafgaand aan het toepassen van de (mechanisch) belasting dienen gegevens en berekeningen te
worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de draagkracht van de
bovenafdichting voldoende is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen
optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de
doorlatendheid van de nazorgvoorzieningen niet mag beïnvloeden.
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volgnr.

C4

C5
C6
C7

C8
C9

C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

C18

C19

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE WM-VERGUNNING

volgnr.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de
kwaliteit van het hemelwater niet zodanig mag beïnvloeden dat niet langer kan worden vastgesteld dat
deze waterkwaliteit is ontstaan door lekkend percolaat uit de gesloten stortplaats.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen
geen nadelige invloed hebben op de monitoring of op de kwaliteit van de aangebrachte afdeklaag,
bijvoorbeeld door uitloging. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en mogen niet met
de bodem worden vermengd.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat:
- zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens een (mechanische) ingreep geen
verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden;
- de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan
daarvoor.
Voorschriften inhoudende de verplichting (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van (afval)water
zodanig aan te leggen en te onderhouden dat het gehele stelsel vloeistofdicht is, alsmede de verplichting
deze leidingen voor ingebruikname en vervolgens om de vijf jaar te inspecteren op vloeistofdichtheid.
Aanleg, beheer en onderhoud van leidingen ten behoeve van het transport van (afval)water dient plaats
te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse Praktijkrichtlijnen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht
welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften
inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van
deze voorzieningen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en
andere werkzaamheden) zodanig moet zijn uitgerust en worden gebruikt dat verontreiniging van de
bodem met schadelijke stoffen niet kan optreden.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij intensief of zwaar gebruik van de bovenste laag van
de afdeklaag ter voorkoming van erosie en kaalslag de afdeklaag regelmatig dient te worden aangevuld
of te worden ingezaaid.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft
op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van deze
activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond
wordt dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de
uitvoering van de nazorg. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze
activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.

C20
C21
C22

C23

C24

C25
C26
C27

D. Instructiebepalingen

ACTIVITEIT

DE VAN TOEPASSING
ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

B1

C1, C2, C6, C7, C9, C11,
C13, C17, C22, C25, C27

B2

C1, C2, C4, C10, C18,
C22, C25, C27

MOGELIJKHEDEN VOOR
AFWIJKINGEN/NADERE EISEN

Indien geen diepwortelende beplanting (dat de
minerale laag van de bovenafdichting tot 50 cm
afstand benadert) wordt gebruikt hoeft C7
(wortelwerend doek) niet te worden
opgenomen.
C6 is niet van toepassing indien diepwortelende
beplanting wordt gebruikt.
Indien geen voorzieningen of constructies, als
bedoeld onder C10, aanwezig zijn, hoeft C10
niet te worden opgenomen.
Bij inzet van materieel (mechanische belasting)
van zeer geringe omvang of gewicht (100
kilogram of minder) hoeft C18 niet te worden
opgenomen.
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TERMIJN WAARBINNEN
BESTAANDE
VERGUNNINGEN MOETEN WORDEN
AANGEPAST

ACTIVITEIT

DE VAN TOEPASSING
ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

B3

C1, C2, C3, C4, C10,
C13, C22, C25, C27

B4

C1, C2, C3, C4, C10,
C13, C18, C23, C24,
C25, C27

B5

C1, C2, C3, C4, C5, C9,
C10, C13, C18, C19,
C24, C 25, C27

B6

C1, C2, C8, C10, C13,
C18, C24, C25, C27

B7

C1, C2, C7, C8, C10,
C12, C18, C25, C27

B8

C1, C2, C10, C14, C15,
C18, C21, C25, C27

B9

C1, C2, C4, C10, C25,
C27

B10

C1, C2, C3, C4, C8, C10,
C13, C15, C16, C25,
C26, C27

B11

C1, C2, C3, C8, C10,
C13, C15, C18, C25, C27

B12

C1, C2, C9, C10, C18,
C19, C20, C21, C24,
C25, C27

B13

C1, C2, C8, C9, C10,
C13, C18, C19, C20,
C25, C27

B14

C1, C2, C3, C4, C5, C10,
C13, C18, C27

B15

C1, C2, C5, C8, C9, C16,
C18 , C26, C27

B16

C1, C2, C3, C4, C5, C8,
C13, C14, C15, C16,
C20, C27

MOGELIJKHEDEN VOOR
AFWIJKINGEN/NADERE EISEN

Indien het weinig risicovolle leidingen betreft
kan een lagere controlefrequentie worden
opgenomen. De inspectie dient daarbij wel door
een gecertificeerd bureau (o.a. KIWA, KOMO)
te worden uitgevoerd.
Indien stoffen of voorwerpen worden
opgeslagen in een hoeveelheid van ten hoogste
200 kilogram, hoeft C3 niet te worden
opgenomen.
Indien geen schadelijke stoffen worden
opgeslagen, hoeft C24 niet te worden
opgenomen.

Indien geen sprake is van open vuur of andere
ontstekingsbronnen, hoeft C16 niet te worden
opgenomen.
Wanneer geen sprake is van waterpartijen,
hoeft C15 niet te worden opgenomen.

HH
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TERMIJN WAARBINNEN
BESTAANDE
VERGUNNINGEN MOETEN WORDEN
AANGEPAST

De bijlagen 3, 4 onderdeel B en C, en 5 vervallen.
II
In Bijlage 6 wordt na bepaling 1, onderdeel B, een nieuw onderdeel C ingevoegd, luidende:
C. Milieubeschermingsgebieden categorie bodembescherming en aardkundige
monumenten
Bepaling 1 Aanwijzing
1.1 Milieubeschermingsgebieden categorie bodembescherming zijn de gebieden aangewezen
op de Basiskaart Aardkundige waarden Noord-Holland. De gebieden kunnen onder de
volgende namen aangehaald worden:
1. 1A, 1B. Het Oude Land van Texel
2. Roggesloot, de Cocksdorp, Polder Eijerland
3. Hogezandskil, Polder Eijerland
4. De Bol, Buiten en Binnenzwin, Polder Het Noorden
5. Westerkolk, Molenkil en Rommelpot
6. De Schorren, Waddenzee
7 A, B, C, D. Westelijke kuststrook Texel (Eierlandsche duinen (7A), Stuifdijken (7B),
Westerduinen en de Hors (7C) en de Slufter (7D))
8. Waal- en Burgerdijk
9. Eiland Wieringen
10. Robbenoordbosch-Zuid
11 A, B, C. Wieringerwerf ZO; Kreileroord-Oost; Kreileroord-Zuid
12. Kreeksystemen Wieringermeer Z en O
13 A, B, C. Kleinmeer; Oude Veer; Lotmeer
14 A, B, C. Balgzand (A), Breehorn (B) en Noorderhaaks (C) (Razende Bol) (Waddenzee)
15. De Verzakking (Van Ewijcksluis), Amstelmeer
16. Weerepolder en Kromme Gouwe, Lutjewinkel
17. Polder Schagen/ Hooglandspolder, Schagen-Haringhuizen
18. Vennikerlanden; Tolke; Blokhuizen-Zijdewind, Polder Schagerwaard
19 A, D, E. Keinsmerwiel, Westfriese zeedijk; Schagerwiel en Valkkoog, De Wielen, SintMaarten
20: Nollen ten zuiden van Den Helder (nummers 20: 20A Den Helder-Zuid, 20B Eureka Sint
Maartenszee, 20H het Nollenland van Abbestede, 20I Kooibos Callantsoog , 20J Oosternollen
Callantsoog).
20 D, E, F, G, K. Korte Ruigeweg, ’t Buurtje-Ananas-Sint Maartensvlotbrug, Het Wildrijk,
Sint Maartenszee, Maartensvlotbrug-Burgervlotbrug, De Garst, polder het Koegras
21. Duinen van Petten tot Den Helder (21A), Zwanenwater (21B) en duinen ten zuiden van
Callantsoog (21 B) en Grafelijkheidsduinen-Donkere Duinen (nummer 21C)
22 C, D, E. “Kadetjeslanden” (Lambertschaag, De Weere – Abbekerk, Twisk – Abbekerk)
24 A, B, C, D, E. Spanbroek–Wadway; Noordermeer; Sijbekarspel–Buitengouw;
Benningbroek-West; Midwoud
25. Oost van Nibbixwoud
26. Hauwert
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27. Kromme Leek, Hoorn–Wervershoof
28. Lekermeer, Wognum
29. Bennemeer, Twisk
30. Wogmeer–Spierdijk
31. Zandwerven
32. Wervershoof – Onderdijk
33. Polder het Grootslag, Westwoud – Oosterblokker, Drechterland
34 A, B. De Ven, Noorderdijk, Enkhuizen-Noord; Nespolderdijk, Onderdijk, Wervershoof
35. Duingebied Schoorl-Bergen
36. Duingebied Noord-Kennemerland, Bergen-Egmond
37. Hargergat, Hargen, duinen Bergen-Schoorl
38. Oostelijk van Bergen
39. De Omval, Alkmaar, Schermer
40. De Matten in de Schermer
41. Polder Mijzen
42. Eilandspolder, De Rijp – Schermerhorn – Graftdijk
43. Polder Kruisoord, Beemster
44 A, B, C. Heilooërbos, Nijenrode, Heiloo – Alkmaar; Heiloo – Limmen, Oosterzijpolder
e.o.; Akersloot
45. Het Die, Limmerpolder, Limmen
46. Castricummerpolder e.o., Heemskerk – Uitgeest – Castricum – Heiloo
47 A. Bovenpolder, Visserijmolenpolder, Alkmaar – Egmond
47 B. Verenigde Harger- en Pettemerpolder – Groeterpolder, Groet - Schoorl
48 A, B. Diepsmeer-Noord, Warmenhuizen; Diepsmeer-Oost, Oudkarspel
49 A, B, C, D, E, F. Katwoude; De Peereboom e.o., Gouwzee, Waterland; De Nes e.o.,
Uitdam, Waterland; Polder IJdoorn, Durgerdam-Noord; Polder IJdoorn, Durgerdam-Zuid;
Durgerdam
50 A, B, C, D, E, F. Bedijkte Waal, Schardam; Hogendijker Braak, Warder; Moordenaars
Braak, Groote Braak. Kleine Braak, Polder Zeevang; Koogbraak, Etersheim
51. Ae-en en Die-engebied Waterland
52 A, B. Polder Oostzaan, Oostzaan; Oostzanerveld Oostzaan – Landsmeer
53. Polder Wormer, Jisp, Neck
54 A, B. Ilperveld, Purmerland – Landsmeer; Varkensland, Watergang
55 A, B, C, D. Korsloot, Beets-west, -noord en -zuid; Beetskoog; Kleine Koog; Heitje van
Katham, Volendam
56. De Kromme IJe, Polder Zeevang
57 A, B, C. Alkmaardermeer en Uitgeestermeer; De Krommenie; Wijenbus-Vroonmeer
58. Duingebied Egmond-Wijk aan Zee
59. Duingebied ten westen van Haarlem (59) : Duinen van Nationaal Park ZuidKennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen (59A), Aerdenhout-VogelenzangHeemstede-Bennebroek (59B)
60. Strandwal bij Spaarnwoude: gebied Spaarnwoude- Haarlemmerliede-Spaarnwoude (60A)
en gebied Zuiderpolder -Haarlem-oost -Binnenliede -Haarlemmerliede-Penningsveer (60B)
61 A, B, C. Polder Westzaan en Noorderveen, Zaandijk – Westzaan – Koog a/d Zaan;
Kalverpolder, Zaansche Schans – Haaldersbroek; Jagersveld, polder Oostzaan (ten W v/d A7)
62 B, C, D, E. Meerzicht; Nieuwe Meer; De Poel; Westeinderplassen; Oosteinderpoel;
Bovenlanden
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63. Ronde Hoep
64. Amstel (64A); Holendrecht en Bullewijk (64B); Waver (64C); Gein (64D); Gaasp (64E);
De Diemen (64F); Vecht en Aetveldsche polder (64G)
65. Muiderberg
66. Naardermeer
67. Keverdijkse polder
68. Ankeveense en Kortenhoefse plassen
69. Stuwwallengebieden van het Gooi
70. Binnendijksche-, Overveense-, Berger- en Meentpolder
71. Gooimeer
72. Marken
74. Purmer Ee, Purmer
75. Sluitgatbosch / Dijkgatbosch
78. De Nes, Ilperdam
79. Overleker Gouw (79A); De Leek (79B); Enge Leek (79C)
80. West Engelshoek
1.2 Gedeputeerde staten zijn bevoegd om binnen de grenzen van de aangewezen
bodembeschermingsgebieden aardkundige monumenten aan te wijzen. De aangewezen
aardkundige monumenten zijn de gebieden aangewezen op de Basiskaart Aardkundige
waarden Noord-Holland. De gebieden kunnen onder de volgende namen aangehaald worden:
1. 1A, 1B. Het Oude Land van Texel
2. A, B, C, D. Westelijke kuststrook Texel (Eierlandsche duinen (7A), Stuifdijken (7B),
Westerduinen en de Hors (7C) en de Slufter (7D))
3. Eiland Wieringen
4. A, B, C. Kleinmeer; Oude Veer; Lotmeer
5. A, B, C. Balgzand (A), Breehorn (B) en Noorderhaaks (C) (Razende Bol) (Waddenzee)
6. Duinen van Petten tot Den Helder (21A), Zwanenwater (21B) en duinen ten zuiden van
Callantsoog (21 B)
7. Duingebied Schoorl-Bergen
8. Duingebied Noord-Kennemerland, Bergen-Egmond
9. Polder Mijzen
10. Alkmaardermeer en Uitgeestermeer
11. Duingebied Egmond-Wijk aan Zee
12. Duingebied ten westen van Haarlem (59) : Duinen van Nationaal Park ZuidKennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen (59A), Aerdenhout-VogelenzangHeemstede-Bennebroek (59B)
13. Strandwal bij Spaarnwoude: gebied Spaarnwoude- Haarlemmerliede-Spaarnwoude (60A)
en gebied Zuiderpolder -Haarlem-oost -Binnenliede -Haarlemmerliede-Penningsveer (60B)
14. Vecht en Aetveldsche polder (64G)
15. Naardermeer
16. Stuwwallengebieden van het Gooi
17. Benningbroek west
1.3 Een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval bekend gemaakt in een
plaatselijk dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
1.4 In de in het tweede lid bedoelde gebieden is bijlage 10, onderdeel C, van deze verordening
van toepassing.
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JJ
In bijlage 7, bepaling 4, onderdeel 4.1, onder e, worden de woorden “gehoord de vaste
commissie uit Provinciale Staten van Noord-Holland belast met de advisering inzake
milieuaangelegenheden en”, geschrapt.
KK
In bijlage 8, onderdeel B, in de kolom Besluiten (onder 5.2, 13, 15, 17, 19 en 21) worden de
woorden “afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht.
LL
In Bijlage 10 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1. In onderdeel A, komt bepaling 1 te luiden:
Bepaling 1 Definitie
In dit onderdeel van de bijlage wordt onder een toestel verstaan: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
2. In onderdeel A, bepaling 2, onder 2.5, worden de woorden “paragraaf 3.5.6 van afdeling
3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
3. In onderdeel A, bepaling 4, onder 4.2, worden de woorden “is het bepaalde in afdeling 3.5
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing” vervangen door: is het bepaalde in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, en vervalt de laatste zin.
4. Na onderdeel B, bepaling 5.1, wordt een nieuw onderdeel C ingevoegd, luidende:
C Regels ter bescherming van de bodem en aardkundige monumenten
Bepaling 1 Verbod
Het is verboden in of op de bodem van de overeenkomstig bepaling 1, onderdeel 1.2, van
bijlage 6, onderdeel C aangewezen aardkundige monumenten handelingen te verrichten.

Bepaling 2 Ontheffing
2.1 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in bepaling 1 vervatte verbod.
2.2 Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden worden verbonden in
het belang van de bescherming of instandhouding van het aardkundig monument.
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2.3 Op de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om ontheffing, dan wel tot
wijziging of intrekking van een ontheffing, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing
Artikel II
Op het moment waarop de algemene maatregel(en) van bestuur op grond van artikel 10.28,
10.29, 10.47 en 10.51 van de wet in werking is (zijn) getreden, vervallen de artikelen 4.3.1.2
en 4.3.3.6 tot en met 4.3.3.10 alsmede onderdeel A van bijlage 4, en komt artikel 9.2 als volgt
te luiden:
Artikel 9.2
Een gedraging in strijd met
a. 4.4.2, eerste lid, 5.5.1, eerste lid, 6.3a of 6.3b;
b. een op grond van artikel 5.5.2 geldende verbodsregel uit bijlage 10;
c.een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven beschikking
omtrent het saneringsplan en de daaraan verbonden voorwaarden;
d. een op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven
aanwijzing, of
e. een op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde
beveiligingsmaatregel,
is een strafbaar feit.

Artikel III
Op het tijdstip waarop het Wetsvoorstel dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden
(Kamerstukken I, 2003-2004, 29316, A) in werking treedt, wordt de Provinciale
milieuverordening Noord-Holland als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2.1 vervalt.
Artikel IV
1.

2.

Voor de bekendmaking van deze verordening kunnen gedeputeerde staten de
nummering van de hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen van de Provinciale
milieuverordening Noord-Holland opnieuw vaststellen en brengen zij de in die
verordening voorkomende aanhalingen van hoofdstukken, titels, paragrafen en
artikelen daarmee en met de dan geldende nummering van de hoofdstukken, titels,
afdelingen en artikelen van in die verordening genoemde wetten in overeenstemming.
Gedeputeerde staten maken de tekst van de Provinciale milieuverordening NoordHolland, zoals zij na de toepassing van het eerste lid luidt, in het Provinciaal blad
bekend.

Artikel V
Deze verordening treedt in werking zes weken na de datum van uitgifte van het Provinciaal
blad waarin zij is geplaatst.
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