Bijlage II OVERZICHT INVENTARISATIE VERORDENINGEN (NAAR OMGEVINGSPLAN)
Algemene Plaatselijke Verordening 2020
Voorwerpen op/aan de weg (2:10)
Omgevingsvergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen weg (2:11)
Maken, veranderen uitweg (2:12)
Objecten onder hoogspanningslijn (2:22)
Evenementen (2:25, alleen locatie specifieke onderdelen, vaste locaties)
Loslopende honden (2:57, alleen gebiedsaanwijzing)
Ter beschikking stellen consumentenvuurwerk (2:72, opslagverkooppunten)
Gebruik consumentenvuurwerk (2:73, aanwijzen van gebieden)
Vergunning prostitutiebedrijven (3:5)
Aanwijzing collectieve festiviteiten (4:2)
Kennisgeving incidentele festiviteiten (4:3)
Onversterkte muziek (4:5)
Overige geluidhinder (4:6)
Geluidsoverlast door motorvoertuigen, bromfietsen (4:6B)
Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen (4:9)
Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (4:13)
Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame (4:15)
Kamperen buiten kampeerterreinen (4:19)
Aanwijzing kampeerplaatsen (4:20)
Zaadverspreidend onkruid (4:21)
Standplaatsen (5:18)
Voorwerpen op, in of boven openbaar water (5:24)
Ligplaats vaartuigen (5:25)
Aanwijzingen ligplaats (5:26)
Beschadigen van waterstaatswerken (5:28)
Crossterreinen (5:32)
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014 (AVOI)
(met uitzondering van onderdeel Telecommunicatie)
Brandbeveiligingsverordening
(intrekken, wordt overgenomen in AmvB)
Bouwverordening 2012
(bodem en welstandtoetsing)
Erfgoedverordening 2012
Verordening Geurhinder en veehouderij 2013 (wijziging 2016)
Toelichting
Bovenstaand overzicht is met een regionale werkgroep gemaakt. Er is geïnventariseerd welke verordening(sregels)
in het Omgevingsplan thuis horen en welke niet. Dit was/is een lastige opgave, ook omdat de Omgevingswet daarover
geen uitsluitsel geeft. Er zijn regels die over moeten en regels die niet over mogen, maar er is ook nog een
tussencategorie met keuzevrijheid.
De volgende uitgangspunten zijn uit de literatuur gedestilleerd en voor het overzicht gehanteerd:
Het oogmerk van de regels is een evenwichtige toedeling van functies (aanwijzen locaties).
Het gaat om activiteiten die de fysieke leefomgeving wijzigen (activiteiten die een (langdurig) gevolg hebben
voor / de leefomgeving).
Het gaat om regels die gebaseerd zijn op wetgeving die opgaat in de Omgevingswet.
Geen regels die het gedrag van mensen reguleren.
Geen bepalingen waarbij de burgemeester bevoegd is regels vast te stellen of uit te voeren
Niet zozeer het motief van de regel is relevant, maar het effect op de fysieke leefomgeving.
Geen regels om openbare orde en veiligheid te beschermen.
Geen procedurele of financiële zaken.

