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Samenvatting
De Tweede wijzigingsverordening van de Verordening Ontgrondingen
provincie Noord-Brabant 2008 bevat de volgende wijzigingen;
 de vrijstelling van de vergunningplicht op grond van de
Ontgrondingenwet voor de aanleg van retentievoorzieningen (sloten,
wateropvang), die gekoppeld zijn aan infrastructurele werken;
 de bevoegdheid om aan de acceptatie van een melding voorschriften
te verbinden met betrekking tot de geldigheidsduur en de start en
beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden.
De ontwerp wijziging van de Verordening is conform geldende
inspraakverordening ter inzage gelegd en heeft niet tot zienswijzen geleid.

Het voorstel
Vaststellen van de Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen
provincie Noord-Brabant 2008 waarbij;
1.Vrijstelling wordt verleend van een verbod tot ontgronding voor
retentievoorzieningen als onderdeel van een infrastructureel werk.
2. Het mogelijk is om voorschriften te verbinden aan de acceptatie van een
melding.
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Aanleiding
In het kader van de besluitvorming over de reconstructie van de provinciale
weg N261 traject Tilburg-Noord - Waalwijk is discussie ontstaan over de vraag
of voor de aanleg van de retentievoorzieningen (sloten en wateropvang)
behorende bij deze weg, een ontgrondingsvergunning vereist is, daar waar de
reconstructie van de weg zelf, op grond van de Ontgrondingenverordening,
hiervan is vrijgesteld.
Besloten is een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de realisering
van deze retentie-voorziening door middel van een wijziging van de
Ontgrondingenverordening, vrij te stellen van de vergunningplicht. Bedoeld
onderzoek heeft geleid tot het voorstel.
Bevoegdheid
De Ontgrondingenwet (artikel 7) biedt de mogelijkheid om middels een
provinciale verordening (bevoegdheid PS) categorieën van ontgrondingen vrij
te stellen van het verbod te ontgronden zonder vergunning. Provinciale Staten
hebben tevens de bevoegdheid in de betreffende verordening regels te stellen
met betrekking tot de vrijstellingen c.q. de meldingen.
Doel



De voorgestelde vrijstelling past in het streven naar deregulering en
vermindering van de financiële en administratieve lastendruk;
De bevoegdheid om voorschriften te verbinden aan de acceptatie van
een melding is gericht op de verbetering van de efficiency rondom
toezicht en controle op de desbetreffende
ontgrondingswerkzaamheden.

Argumenten

1.1 De voorzieningen zijn onlosmakelijk onderdeel van het infrastructurele werk
en te beschouwen als “wegvoorzieningen”.
De Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant bevat een
vrijstelling van de vergunningplicht voor de aanleg van een
infrastructureel werk (wegen, spoor- en waterwegen, havens,
waterkeringen e.d.). Van deze vrijstelling maakt de aanleg van een
retentievoorziening (greppels, berm-, zak- en/of infiltratiesloten voor de
afvoer van afstromend hemelwater) geen deel uit, ook niet als deze
onderdeel uitmaakt van het vrijgestelde infrastructurele werk. Het gaat
hier echter om voorzieningen die in technisch en functioneel opzicht
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het infrastructurele werk en
materieel zijn te beschouwen als “wegvoorzieningen”. Immers, zij
zorgen voor een snelle en efficiënte opvang en afvoer van regenwater,
hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Het voorstel voorziet erin
dat aan de in artikel 9 van de verordening genoemde vrijstellingen
wordt toegevoegd de met het infrastructurele werk verbonden
retentievoorziening tot een maximale diepte van 3 meter beneden het
maaiveld. Door deze vrijstelling kunnen de voorziene werken sneller
worden uitgevoerd.
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2.1 Ter verbetering van de efficiency en in het belang van controles en toezicht
is het wenselijk om nadere voorschriften te (kunnen) verbinden aan acceptatie
van de melding
Voor vrijstellingen, vermeld in artikel 10 van de verordening (relatieve
vrijstelling) is een meldingsplicht opgenomen. Met de uitvoering kan
worden gestart zodra de melding is geaccepteerd. Aan de acceptatie
kunnen geen voorschriften worden verbonden. Het voorstel is om dat te
wijzigen. Ter verbetering van de efficiency en in het belang van
controles en toezicht is het wenselijk dat nadere voorschriften (kunnen)
worden verbonden aan de acceptatie voor zover het betreft de
aanvang, geldigheidsduur en beëindiging van de
ontgrondingsactiviteiten.

Kanttekeningen
1. Het verbinden van voorschriften aan een melding brengt met zich mee dat
er dan sprake kan zijn van een besluit in de zin van artikel 1:2 Awb
waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Indien het daadwerkelijk leidt
tot bezwaar en beroep, dan wordt daarmee afbreuk gedaan aan de met
de melding nagestreefde efficiency en deregulering. Het risico dat de
acceptatie met voorschriften wordt gezien als een voor bezwaar en beroep
vatbaar besluit en ook zal leiden tot een dergelijke bezwaar –en
beroepsprocedure is uiterst gering te noemen.

Onderbouwing:
In de praktijk thans komen retentievoorzieningen met een grotere diepte
dan 3 meter beneden maaiveld niet of nauwelijks voor. Mocht dat wel aan
de orde zijn, dan geldt de vergunningplicht onvoorwaardelijk.
Het aantal aanvragen voor ontgrondingsvergunningen voor aanleg van
retentievoorzieningen bij infrastructurele werken is in omvang zeer beperkt
( 1 á 2 per jaar). Het effect van deze wijziging is ook zeer beperkt.

Financiën
Het financieel effect is naar verwachting minimaal. Dat betekent dat we geen
lasten en baten gaan verlagen. Alle bedragen blijven zoals ze waren
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Planning
Na vaststelling door PS van de tweede wijzigingsverordening Verordening
Ontgrondingen Provincie Noord-Brabant 2008 zal bekendmaking plaatsvinden
in het provinciaal Blad en volgt opname in de Regelingenbank.
Bijlagen
1. Toelichting behorende bij Tweede wijzigingsverordening Verordening
ontgrondingen Noord-Brabant 2008
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