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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
De Verordening Ontgrondingen bevat een artikel 9a dat toe ziet op vrijstelling
van de vergunningplicht voor ontgrondingen in het kader van natuurherstel- en
natuurbouwprojecten die passen in het provinciale natuurbeleid en die
daarnaast aan enkele andere criteria voldoen. Voor deze ontgrondingen kan
volstaan worden met een melding. Dit artikel is bij amendement in de
verordening opgenomen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State oordeelde dat niet duidelijk is welk beleid met het in het artikel 9a
genoemde provinciaal natuurbeleid is bedoeld en heeft daarom verbindende
kracht ontzegd aan dit artikel wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
Voorliggende wijziging van de Verordening Ontgrondingen heeft het doel om
de verordening te repareren en een artikel met dezelfde strekking als het artikel
9a op te nemen in de verordening. Het gerepareerde artikel wordt niet als
artikel 9a, maar als artikel 10 b opgenomen. Het Brabantse natuurbeleid wordt
in dit nieuwe artikel nader geduid door te verwijzen naar de gebiedsanalyses
PAS en naar het provinciale natuurbeheerplan. Daarmee wordt de door de
Raad van State geconstateerde rechtsonzekerheid opgeheven.
Tevens wordt, nu de verordening toch wordt aangepast, de gelegenheid
aangegrepen om enkele andere technische wijzigingen door te voeren.
Het voorstel
1.
Art 9a van de verordening Ontgrondingen wijzigen conform de
uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State;
2.
Enkele technische wijzigingen door te voeren in de Verordening
Ontgrondingen;
3.
Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie
Noord-Brabant vast te stellen.

Aanleiding
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van
24 januari 2018 verbindende kracht ontzegd aan artikel 9a van de Verordening
Ontgrondingen, wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. De Raad van
State oordeelde dat niet duidelijk is welk beleid met het in dat artikel genoemde
provinciaal natuurbeleid is bedoeld.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn op grond van de Ontgrondingenwet bevoegd om de
Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 aan te passen.
Doel
Voorliggende wijziging heeft tot doel om een artikel met eenzelfde strekking als
het voormalige artikel 9a in de verordening op te nemen en enkele andere
technische wijzigingen door te voeren waardoor de bij een ontgronding
betrokken belangen efficiënt beschermd worden.
Argumenten
1. Art 9a van de verordening Ontgrondingen wijzigen conform de uitspraak
van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State

1.1. Hiermee wordt de verordening gerepareerd.
Door de wijziging wordt de onduidelijkheid over welk beleid wordt bedoeld met
het provinciale natuurbeleid opgeheven door te verwijzen naar de
gebiedsanalyses PAS en het provinciale natuurbeheerplan. Deze bevatten
concrete, op kaart aangegeven of anderszins geografisch geduide maatregelen.
Daarmee wordt duidelijk waaraan de betreffende ontgrondingsactiviteiten
getoetst worden en voldoet dit opnieuw geformuleerde artikel wel aan het
rechtszekerheidsbeginsel. De door de RvS geconstateerde rechtsonzekerheid
wordt opgeheven.
2 Enkele technische wijzigingen door te voeren in de Verordening
Ontgrondingen

2.1. Hiermee neemt de eenduidigheid van de verordening toe.
Door de wijziging wordt de nummering van de verordening logischer, wordt de
tekst van artikel 9, eerste lid, onder i - dat in de praktijk voor velerlei uitleg
vatbaar bleek - eenduidiger en worden definities van begrippen die gebruikt
worden in het te repareren artikel 9a toegevoegd.
3. Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie NoordBrabant 2008 vast te stellen.

3.1Hiermee neemt de juridische houdbaarheid van de verordening toe en
voldoet de verordening weer aan de wensen van PS ten aanzien van een
efficiënte besluitvorming voor natuurherstel en – bouwprojecten.
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Kanttekeningen
1. Art 9a van de verordening Ontgrondingen wijzigen conform de uitspraak
van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State

Datum

1.1. Hiermee worden bepaalde ontgrondingsactiviteiten vrijgesteld van de
vergunningplicht.
Voor belanghebbenden is er geen mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
op de plannen ten aanzien van deze ontgrondingen in het kader van
natuurherstel- en natuurbouwprojecten die vallen onder de vrijstelling van de
vergunningplicht die in het te repareren artikel wordt geregeld.
Doordat er geen vergunningprocedure is kunnen er geen zienswijzen worden
ingediend. Overigens bestaat de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te
tekenen tegen de acceptatie door het bevoegd gezag van de melding van de
voorgenomen ontgronding.
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2 Enkele technische wijzigingen door te voeren in de Verordening
Ontgrondingen

2.1. nvt
3. Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie NoordBrabant 2008 vast te stellen.

3..1 nvt

Financiën
Doordat er geen vergunningprocedure is worden er ook geen leges geïnd. Dit
was echter voor de uitspraak van de Raad van State al het geval. Dus er
verandert niets.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Planning
Na besluitvorming door uw Staten en nu publicatie in het Provinciaal Blad treedt
de gewijzigde verordening in werking.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw N. Wester, (073) 680 82 84, Nwester@brabant.nl,
programmamanager Milieu
Opdrachtnemer: mevrouw I.A.Roelse, (073) 681 25 53, Iroelse@brabant.nl
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