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8 wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010
voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Wij stellen Provinciale Staten voor de Provinciale Milieuverordening NoordBrabant 2010 aan te passen conform het voorstel zoals opgenomen in
Statenvoorstel B.
Als gevolg van een nieuwe vergunning en afspraken moeten 2
grondwaterbeschermingszones worden aangepast/opgenomen. Tevens dient
een actualisatie van de teksten, waaronder een overgangsregeling, en kaarten
te worden doorgevoerd.
Het stiltegebiedenbeleid is verouderd. Om ongewenste ontwikkelingen in een
stiltegebied tegen te gaan, moeten de teksten worden geactualiseerd. Op dit
moment richten de regels zich op activiteiten in het stiltegebied. Om de invloed
van inrichtingen en evenementen in en nabij stiltegebieden op de in het
stiltegebied aanwezige stilte tegen te gaan, zijn aanvullende artikelen nodig
waarin richtwaarden staan opgenomen.
Het voorstel
Vast te stellen de achtste wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening
Noord-Brabant 2010 inhoudende:
 De aanpassing van de beschermingszone rond het waterwingebied te
Veghel
 Het instellen van een beschermingszone in Den Bosch
 Het opnemen van een overgangsregeling in verband met het doorboren
van de kleilaag
 Een actualisatie van de teksten en kaarten met betrekking tot
grondwaterbeschermingsgebieden
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Een actualisatie van de teksten en het opnemen van nieuwe artikelen met
betrekking tot stiltegebieden.
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Aanleiding
Grondwaterbescherming
Voor de winning Veghel is een vergunning (voor uitbreiding) verleend aan
Brabant Water. De grootte van de beschermingszones rond het waterwingebied
moet hier op worden aangepast. Voor de winning van Heineken in Den Bosch
wordt een nieuwe beschermingszone ingesteld in verband met eerdere
afspraken om industriële winning voor menselijke consumptie beter te
beschermen. Voor de winning in Den Bosch zal een boringsvrije zone, als
beschermingszone, worden opgenomen.
Tevens is voorzien in het actualiseren van alle topografisch ondergronden van
de (verouderde) grondwaterbeschermingskaarten in de PMV en worden enkele
kleine tekstuele aanpassingen voorgesteld.
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Stiltegebieden
In het PMWP (2016 - 2021) is het volgende aangegeven: ‘Naar aanleiding van
een provinciaal onderzoek over de functies van stiltegebieden kijken we of we
het beleid moeten herzien’. Dit onderzoek is in 2014 uitgevoerd. Hieruit is
gebleken dat er voldoende draagvlak is voor stiltegebieden. Het beleid en de
voorschriften zijn sinds de aanwijzing van de stiltegebieden in de jaren ’80 van
de vorige eeuw nagenoeg niet meer gewijzigd. Ontwikkelingen die zich in de
loop der tijd hebben voorgedaan worden niet allemaal meer ondervangen door
de destijds opgestelde voorschriften. Daarnaast is uit het onderzoek de vraag
naar voren gekomen waarom er geen richtwaarden zijn voor evenementen en
inrichtingen buiten/binnen een stiltegebied.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn op grond van artikel 1.2 Wet milieubeheer bevoegd om
de Provinciale Milieuverordening aan te passen. Gedeputeerde Staten zijn
bevoegd voor de voorbereiding van deze besluitvorming.
Doel
De bodem en het grondwater in twee gebieden beter te beschermen met het
oog op een veilige (drink)waterwinning en de stilte en rust in de stiltegebieden
beter te beschermen door het opnemen van extra artikelen.
Argumenten

1.1

De grootte van de beschermingszones rond het waterwingebied te Veghel
moet worden aangepast
1.1

1.2

Deze aanpassing moet worden doorgevoerd omdat een vergunning
(voor uitbreiding) is verleend aan Brabant Water

Voor de winning van Heineken in Den Bosch moet een beschermingszone
worden ingesteld
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1.2

1.3

Er moet worden voorzien in een overgangsregeling waarbij bestaande
activiteiten, die de kleilaag doorboren, kunnen blijven bestaan.
1.3

1.4
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Wij willen voorkomen dat belanghebbenden onevenredig worden
geschaad omdat hun eigendommen na de wijziging van de PMV
binnen de begrenzing van een boringsvrije zone liggen.

De kaarten met betrekking tot de grondwaterbeschermingsgebieden
moeten worden geactualiseerd. Ook de tekst moet worden
geactualiseerd.
1.4

1.5

Het instellen van een beschermingszone is noodzakelijk in verband
met afspraken om industriële winning voor menselijke consumptie
beter te beschermen.

Hierdoor wordt beter aangesloten bij de actuele topografische
situatie. Door aanpassing van de teksten kan beter worden
aangesloten bij de praktijk.

De regels met betrekking tot stiltegebieden moeten worden
geactualiseerd. Daarnaast is gebleken dat de invloed van activiteiten
buiten de stiltegebieden, de stilte in het stiltegebied nadelig kan
beïnvloeden.
1.5

Om bepaalde ontwikkelingen te kunnen ondervangen moeten de
huidige regels worden geactualiseerd. Met de toegevoegde
artikelen wordt voorkomen dat inrichtingen en evenementen in en
nabij een stiltegebied de natuurlijke beleving van de stilte in het
stiltegebied gaan verstoren.

Kanttekeningen

1.1

Een kleine groep belanghebbenden kan na de wijziging hinder
ondervinden van de nieuwe regels van de PMV. De hinder kan bestaan
uit extra administratieve werkzaamheden in verband met de wijzigingen.
1.1

1.2

Dit wordt ondervangen door het opnemen van een
overgangsregeling zoals verwoord in het Statenvoorstel B
(ontwerpbesluit)

Gemeenten waarin een stiltegebied is gelegen, moeten bij het opstellen
van voorschriften ten behoeve van een omgevingsvergunning of een
melding in het kader van het Activiteitenbesluit rekening gaan houden met
hetgeen er in de regels van de PMV komt te staan. Dit kan als een extra
administratieve last worden gezien.
1.2

Gemeenten zijn verplicht grenswaarden te stellen. Het
Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid voor het vaststellen van
maatwerkvoorschriften met lagere grenswaarden als het
omgevingsgeluid zo laag is, dat de standaard grenswaarde tot
hinder voor de omgeving leidt. Met de wijziging hebben ze een
handvat voor richtwaarden die men in de (maatwerk-)voorschriften
moet opnemen.

Financiën
n.v.t.
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Planning
Na vaststellen door Provinciale Staten wordt de achtste wijzigingsverordening
Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 in het Provinciaal Blad
gepubliceerd.
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Bijlagen
1 Overzichtskaart Beschermingszones
2 Beschermingszone ’s-Hertogenbosch
3 Beschermingszone Veghel

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgevers:
de heer S. Terpstra, (073) 680 82 84, sterpstra@brabant.nl,
programmamanager Verbindend Water.
Mevrouw N. Wester, (073) 681 27 02 nwester@brabant.nl,
programmamanager Milieu en Gezondheid
Opdrachtnemers:
de heer H.B.P. Kessels, (073) 680 82 75, ekessels@brabant.nl, cluster
Natuur, Water en Milieu.
De heer J.G.F. de Wijs, (073) 681 28 29, sdwijs@brabant.nl, cluster
Natuur, Water en Milieu.
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