Spreektekst1 Tanja van de Ven-Vogels – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de Omgevingsverordening
(06-03-2020) – 1ste termijn
Voorzitter,
Op de eerste plaats wil ik u en uw ambtenaren complimenteren voor de duidelijke
Statenmededeling, die u ons ter voorbereiding hebt toegestuurd.
Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is dat besluitvorming eenvoudiger en beter
moet en vergunningen sneller moeten worden afgegeven. Als CDA bekijken wij ‘eenvoudiger’ en
‘beter’ vanuit het perspectief van de burger/ondernemer en niet vanuit de overheid.
Veel burgers ervaren het beleid van de provincie als heel ingewikkeld. Daar moeten we bij de
uiteindelijke Omgevingsverordening goed naar kijken. Hoe maken we het voor de burgers van
Noord-Brabant eenvoudiger? Het CDA vindt dat elke maatregel uit deze Toren haalbaar,
betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. En regels uitlegbaar en voor iedere belanghebbende, burger
of ondernemer, goed te begrijpen.
Ten aanzien van de Omgevingsverordening wil ik vandaag de volgende onderwerpen aan de
orde stellen.
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Hoe maken we het de burgers van Noord-Brabant eenvoudiger? Dit zou een van de
criteria kunnen zijn, wanneer regels moeten worden afgeschaft, toegevoegd of gewijzigd.
Graag een reflectie van de gedeputeerde hierop.
Veel Brabanders ervaren procedures als tijdrovend en kostbaar. Kan de gedeputeerde
reflecteren op de legeskosten die deze verordening met zich meebrengt? Hoe verhouden
deze zich tot die in andere provincies?
Faunabeheer. Hoe kan de provincie schademelding voor burgers die faunaschade lijden
eenvoudiger maken? Speelt de hoogte van het behandelbedrag hier wellicht een rol?
Bij het sturen op omgevingskwaliteit missen wij de toe te passen zonneladder, de
bescherming van goede landbouwgebieden of structuur van de landbouw. Dat is ook
belangrijk voor de toekomst om bijvoorbeeld kringlooplandbouw mogelijk te maken. Graag
een reactie.
Gelderland en Limburg hanteren in hun veehouderijbeleid een simpeler systematiek dan
Brabant, terwijl zij ook extra duurzaamheidseisen stellen. Graag een reflectie.
Tot slot. Vanuit de gedachte van subsidiariteit vinden wij dat wat lokaal kan ook lokaal moet
worden geregeld. Zo dicht mogelijk bij burgers. Door gemeenten dus. Is de gedeputeerde het
met het ons eens dat de provincie echter wél een rol kan hebben bij het aanwijzen van
nieuwe grootschalige glastuinbouwgebieden, een grootschalig en complex ruimtelijk
vraagstuk, nauw samenhangend met de energietransitie, dat veel vraagt van een gemeente?

Alleen het gesproken woord telt.

