
 
 

 

Spreektekst1 Tanja van de Ven-Vogels – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over de Interim omgevingsverordening (IOV) 

(11-10-2019) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

Op 1 oktober jl., en zo te merken vandaag opnieuw, is het voor iedereen duidelijk dat de 

agrarische ondernemers een signaal willen afgeven. Een signaal dat er duidelijkheid moet komen 

over wat er op hen afkomt. Een gebalde vuist, maar ook een uitgestoken hand om gezamenlijk 

tot werkbare oplossingen te komen. De inspanningen die alle sectoren al hebben gedaan, mogen 

niet voor niets zijn geweest.  

 

De agrarische sector moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid, die niet steeds nieuwe 

wetgeving opstapelt die een lange termijnkoers onmogelijk maakt. Er zijn grote zorgen en er 

heerst veel onzekerheid. De Brabantse agrarische ondernemers verdienen duidelijkheid en een 

gelijk speelveld. Het is belangrijk dat we perspectief bieden aan degenen die door willen met hun 

bedrijf of die een opvolger hebben. Maar het is minstens zo belangrijk dat we degenen die willen 

stoppen een helpende hand bieden om dat op een verantwoorde en menselijke manier te doen. 

 

Het is daarom van het grootste belang dat we ons als Brabant aansluiten bij de plannen van de 

minister en flexibel omgaan met de datum van 1 april voor het Brabantse beleid. 

  

Mijn vragen aan de gedeputeerde: 

  

1. Indien gaat worden ingestemd met de IOV, dan ligt de datum van 1 april 2020 juridisch vast. 

In hoeverre ‘bijt’ dit met het landelijk beleid? Wat als landelijk beleid anders uitpakt? 

2. De bedrijven die het besluit willen nemen of al besloten hebben om hun bedrijf in 2022 of 

2024 te beëindigen, moeten dit op 1 november a.s. hebben gemeld hebben bij hun 

gemeente. Hoe realistisch is dat, als we zorgvuldig beleid willen voorstaan? Deze Brabantse 

boeren vallen dan immers buiten de boot voor de warme sanering. Graag een reactie van de 

gedeputeerde.  

3. Het Aerius rekeninstrument: in antwoord op een eerdere vraag van mij hebt u aangegeven 

dat Aerius voor een aantal veehouderijen nog niet toepasbaar is. Hoe zorgt u voor 

handreikingen om met deze beperkingen te kunnen omgaan? Bijvoorbeeld via 

ondersteunende modellen. Deze modellen kosten adviesbureaus veel geld om toe te passen, 

die dit zullen doorberekenen naar de klant. Hoe werkbaar is dat volgens u in de praktijk? 

4. Gedeputeerde, neemt u ons eens mee: wat gebeurt er als we nu niks zouden doen? Als we 

de IOV op 25 oktober niet vaststellen? 

 

Tot zover. 

                                                             
1 Alleen het gesproken woord telt. 


