
Voorbeeld 1: Juridisch en technisch intrekken en vervangen 
 

Vaststelling omgevingsvisie Provincieland economisch voorop 
 
Provinciale staten van Provincieland 
 
Overwegende dat het beleid dat is vastgelegd in de omgevingsvisie ‘Prachtig Provincieland’ volledig 
achterhaald is en het noodzakelijk is om nieuw beleid voor de fysieke leefomgeving vast te stellen; 
 
Besluiten: 

Artikel I 
De omgevingsvisie ‘Prachtig Provincieland’ in te trekken. 

Artikel II 
De omgevingsvisie ‘Provincieland economisch voorop’ vast te stellen zoals is aangegeven in Bijlage I. 

Artikel III 
Dit besluit treedt in werking op 30 mei 2024 
 
Aldus besloten in de vergadering van 20 mei 2024, 
 
De griffier,  De voorzitter 
 
 
Bijlage I bij artikel II 
 
Omgevingsvisie Provincieland economisch voorop 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
Hoofdstuk 2 De uitgangspunten 
…. 
 
  



Voorbeeld 2: Juridisch en technisch Wwijzigening met 
renvooiweergave 
 

Wijziging omgevingsverordening Provincieland  
 
Provinciale staten van Provincieland 
 
Overwegende dat het vanwege de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de 
leefomgeving noodzakelijk is om de omgevingsverordening aan te vullen met direct werkende en 
instructieregels over geitenhouderijen; 
 
Besluiten: 

Artikel I 
De omgevingsverordening te wijzigen zoals is aangegeven in Bijlage I. 

Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op 30 mei 2024 
 
Aldus besloten in de vergadering van 20 mei 2024, 
 
De griffier,  De voorzitter 
 
 
Bijlage I bij artikel I 
 
Omgevingsverordening Provincieland wijziging 45 
 

A  
Er wordt een nieuw hoofdstuk 16 ingevoegd: 
 
Hoofdstuk 16 Geitenhouderijen 
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 Verbod nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen 
1. Het is verboden om een nieuwe geitenhouderij te vestigen of op te richten. 
2. Het is verboden voor een bestaande geitenhouderij gelegen binnen twee kilometer van de rand 

van een woonkern om het aantal geiten uit te breiden. 
Artikel 16.3 Instructieregels omgevingsplan 
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. 
 

B  
De volgende vernummeringen worden aangebracht: 
Hoofdstuk 1617 
Artikel 16.117.1 



  



Voorbeeld 3: Juridisch wijzigen, metTetchnisch intrekken en 
vervangen, juridisch wijzigingsbesluit – exact geformuleerd 
 

Wijziging omgevingsverordening Provincieland  
 
Provinciale staten van Provincieland 
 
Overwegende dat het vanwege de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de 
leefomgeving noodzakelijk is om de omgevingsverordening aan te vullen met direct werkende en 
instructieregels over geitenhouderijen; 
 
Besluiten: 
 

Artikel I  
 De omgevingsverordening als volgt te wijzigen: 
 
A Hernummeren hoofdstukken 

De hoofdstukken 16 tot en met 18 worden hernummerd tot hoofdstukken 17 tot en met 19. 
 

B Invoegen hoofdstuk Geitenhouderijen 
Na hoofdstuk 15 wordt een nieuw hoofdstuk 16 ingevoegd, luidende: 
Hoofdstuk 16 Geitenhouderijen 
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 Verbod nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen 
1. Het is verboden om een nieuwe geitenhouderij te vestigen of op te richten. 
2. Het is verboden voor een bestaande geitenhouderij gelegen binnen twee kilometer van de rand 

van een woonkern om het aantal geiten uit te breiden. 
Artikel 16.3 Instructieregels omgevingsplan 
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. 
 

Artikel II 
Dit wijzigingsbesluit te verwerken in de geconsolideerde regeling als vastgelegd in bijlage I.  
 

Artikel III 
Dit besluit treedt in werking op 30 mei 2024. 
 
Aldus besloten in de vergadering van 20 mei 2024, 
 
De griffier,  De voorzitter 
 
 
 



Bijlage I bij artikel II 
 
Omgevingsverordening Provincieland 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Artikel 1.1 …. 
(…) 
Hoofdstuk 16 Geitenhouderijen 
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 Verbod nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen 
3. Het is verboden om een nieuwe geitenhouderij te vestigen of op te richten. 
4. Het is verboden voor een bestaande geitenhouderij gelegen binnen twee kilometer van de rand 

van een woonkern om het aantal geiten uit te breiden. 
Artikel 16.3 Instructieregels omgevingsplan 
3. Een omgevingsplan sluit de nieuwvestiging van geitenhouderijen uit. 
4. Een omgevingsplan sluit de uitbreiding van bestaande geitenhouderijen gelegen binnen twee 

kilometer van een woonkern uit. 
Hoofdstuk 17 
(…) 

  



Voorbeeld 4: Juridisch wijzigen, met tTechnisch intrekken en 
vervangen, juridisch wijzigingsbesluit – globaal geformuleerd 
 

Wijziging omgevingsverordening Provincieland  
 
Provinciale staten van Provincieland 
 
Overwegende dat het vanwege de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de 
leefomgeving noodzakelijk is om de omgevingsverordening aan te vullen met direct werkende en 
instructieregels over geitenhouderijen; 
 
Besluiten: 
 

Artikel I  
 De omgevingsverordening als volgt te wijzigen: 

 Er wordt een nieuw hoofdstuk 16 over geitenhouderijen ingevoegd met daarin: 
o Het oogmerk voor de regeling; 
o Het verbod op nieuwvestiging van geitenhouderijen en het verbod om bestaande 

geitenhouderijen uit te breiden; 
o Instructieregels om in de omgevingsplannen van de in de provincie gelegen gemeenten 

verboden voor nieuwvestiging van geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande 
geitenhouderijen op te nemen 

 De oorspronkelijke hoofdstukken 16 tot en met 18 te vernummeren 
 

Artikel II 
Dit wijzigingsbesluit te verwerken in de geconsolideerde regeling als vastgelegd in bijlage I. 
 

Artikel III 
Dit besluit treedt in werking op 30 mei 2024. 
 
Aldus besloten in de vergadering van 20 mei 2024, 
 
De griffier,  De voorzitter 
 
 
Bijlage I bij artikel II 
 
Omgevingsverordening Provincieland 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Artikel 1.1 …. 
(…) 
Hoofdstuk 16 Geitenhouderijen 
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 Verbod nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen 
5. Het is verboden om een nieuwe geitenhouderij te vestigen of op te richten. 
6. Het is verboden voor een bestaande geitenhouderij gelegen binnen twee kilometer van de rand 

van een woonkern om het aantal geiten uit te breiden. 
Artikel 16.3 Instructieregels omgevingsplan 
5. Een omgevingsplan sluit de nieuwvestiging van geitenhouderijen uit. 
6. Een omgevingsplan sluit de uitbreiding van bestaande geitenhouderijen gelegen binnen twee 

kilometer van een woonkern uit. 
Hoofdstuk 17 
(…) 

 


