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Tilburg,  20 mei 2021 
 
 
 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
  
 
Kenmerk: RO 03.11-1927-nb 
Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsverordening 
  
 
 
Geacht College, 
 
Met dit schrijven dient de Brabantse Milieufederatie, mede namens Brabants Landschap,  
Vereniging Natuurmonumenten en Werkgroep Behoud de Peel een zienswijze in op de  
tot 20 mei 2021 ter inzage gelegde Ontwerp-Omgevingsverordening. 
 
Algemeen 
 
Met de komst van de Omgevingswet en daarmee deze Omgevingsverordening, verandert  
de systematiek van de wet- en regelgeving. Veel meer bevoegdheden worden op gemeentelijk  
niveau neergelegd. Veel uitdagingen waar wij in onze provincie mee kampen, zijn echter  
gemeente-overstijgend en bovenlokaal, bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, verdroging/ 
klimaatverandering, de energietransitie, het creëren van een robuust en aaneengesloten  
Natuurnetwerk en het behoud van onze meest waardevolle Brabantse landschappen. Op al 
deze thema’s is er een noodzaak voor een sterke regierol voor de provincie. Onderliggende 
Omgevingsverordening is bij uitstek het middel waarin deze regierol vorm kan krijgen.  
Wij zijn van mening dat deze rol met het ontwerp zoals thans voorligt in onvoldoende mate 
wordt vormgegeven. 
 
De noodzaak tot een grote verandering wordt steeds meer ingezien en erkend. Zo is de  
afnemende kwaliteit van onze Nederlandse en Brabantse natuur regelmatig in het nieuws.  
Het is slecht gesteld met onze natuur en biodiversiteit. De Nederlandse uitstoot van stikstof 
moet de komende negen jaar halveren, aldus het oordeel van de Commissie Remkes en 
daarna nog verder dalen, onder andere in de Brabantse zandgebieden. Na vele jaren van  
vervuiling met ammoniak uit landbouwgebieden en stikstofoxiden afkomstig van industrie,  
bedrijven, bouw en het wegverkeer, is de bodem inmiddels sterk vermest en verzuurd en  
de schrikbarende gevolgen daarvan zijn alom aanwezig.  
 
Verdroging, versnippering en barrièrewerking zijn enkele hardnekkige problemen voor de  
natuur. Om het tij te keren, is een grote omslag nodig en een sterke regierol van de provincie  
is daarin onmisbaar. Er zal onder meer ingezet moeten worden op het sluiten van de kringlopen 
op kleine schaal en bescherming van de natuur. Daarnaast moeten we een halt toe roepen aan 
ontwikkelingen die schade aan het ecosysteem toebrengen. 
 
De nieuwe Omgevingsverordening biedt kansen om natuur en landschap, onze basis,  
te versterken, in combinatie met de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, 
landbouwtransitie, energietransitie en de woningbouwopgave. Blijven voortborduren op  
bestaande praktijken lost weinig op. Wij zijn van mening dat de tijd daar rijp voor is, sterker nog, 
dat het noodzakelijk is om nu daadwerkelijk actie te ondernemen voordat het echt te laat is.  
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In het thans voorliggende concept vinden wij te weinig handvatten om deze verandering  
daadwerkelijk in te kunnen zetten. In onze hieronder genoemde reactie gaan wij concreet in  
op enkele thema’s om daar waar mogelijk in te zetten op een meer ambitieuze Omgevings- 
verordening voor de provincie Noord-Brabant. 
 
Bescherming waardevolle landschappen 
 
Geef de meest waardevolle landschappen van Brabant een provinciale beschermingsstatus. 
Door onder meer verstedelijking, uitbreiding infrastructuur, realiseren grote (logistieke)  
bedrijventerreinen en schaalvergroting in de landbouw dreigen nog steeds bijzondere  
Brabantse landschappen verloren te gaan. Een Brabantse topeconomie kan niet zonder  
toplandschap. In onze ogen is het hoog tijd dat ook de provincie zich sterk maakt voor het  
behoud van de meest waardevolle landschappen. Nu lijkt het landschap, zeker buiten de  
aangewezen natuurgebieden, vaak vogelvrij. Wij verzoeken u om een visie te maken op de  
bescherming van het Brabantse landschap (mede op basis van een volledige inventarisatie van 
(kleine) landschapsstructuren en -elementen en vervolgens de belangrijkste landschappelijke 
waarden en structuren (kavelpatronen, ensembles van gradiënten, concentratiegebieden van 
kleine landschapselementen, onbebouwdheid, et cetera) en deze een beschermde status te  
geven in de Verordening. Dit als onderdeel van een integraal provinciaal aanvalsplan  
landschap, waarin naast de bescherming van het landschap ook het mooier maken/versterken 
van het landschap een nadrukkelijke plaats krijgt. 
 
Omgevingskwaliteit 
 
Het begrip omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor  
het omgevingsplan aan gemeenten. Hierbij is een bouw-sloop regeling vormgegeven en is een 
ruime maatwerkregeling opgenomen ter versterking van de omgevingskwaliteit. Wij zijn van  
mening dat de huidige begripsomschrijving veel ruimte laat voor discussie en de mogelijkheid 
voor een te ruime invulling met zich meebrengt. Wij verwachten van de provincie een duidelijke 
omschrijving en invulling van het begrip om willekeur te voorkomen en zodat duidelijk is waar-
aan bij toetsing moet worden voldaan. 
 
Relatie met Regionaal water en bodemprogramma 2022-2027 (RWP) 
 
Momenteel ligt ook het Regionaal water en bodemprogramma ter inzage. Daarin wordt een 
goede ambitie ten aanzien van water en bodem vastgelegd. Er wordt ook aangegeven dat de 
Omgevingsverordening een van de uitvoeringsinstrumenten is voor de in het RWP vastgelegde 
ambitie. Wij constateren dat de uitwerking daarvan in het onderliggende ontwerp niet goed 
daarop aansluit.  
 
Zo staat in de Ontwerp-Omgevingsverordening het huidige beregeningsbeleid opgenomen.  
Terwijl u in het RWP aangeeft met waterschappen afspraken te maken over beregening.  
In het RWP is de borging van de ‘Juiste functie op de juiste plek’ een belangrijk uitgangspunt. 
Hoe zien we dat terug in de Omgevingsverordening, bijvoorbeeld via (een actualisatie van) de 
aanduiding ‘water voor de zone met groenblauwe waarden’? Ook geeft u in het RWP aan ‘met 
waterschappen en gemeenten te gaan verkennen of ruimtelijke doorwerking nodig is voor het 
nemen van maatregelen om meer water te laten infiltreren op de hogere delen van Brabant’. 
We horen graag hoe en wanneer deze verkenning uitvoering gaat krijgen. 
 
Een ander belangrijk onderwerp in het RWP is de vitale bodem. Hier kunnen wij in de  
Omgevingsverordening geen enkel aanknopingspunt of verwijzing naar terugvinden. 
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Artikel 2.27 Meldplicht milieubelastende activiteit Waterwingebied 
 
Afdeling 2.7 stiltegebied 
 
Aangegeven wordt dat de regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op onder meer het 
beschermen van de stilte en de rust. In de voorwaarden wordt met name gefocust op de stilte-
component. Verstoring van de rust, wat veel breder is dan de verstoring door geluid alleen, 
wordt hier buiten beschouwing gelaten. Een gemiste kans wat ons betreft. 
 
Ingevolge artikel 2.76 worden een aantal activiteiten aangewezen als milieubelastende activiteit 
in stiltegebied en in lid 2 worden de activiteiten die daarvan uitgezonderd zijn genoemd. Waar 
voorheen werd bepaald dat het gebied strikt mede tot behoud van stilte en rust in het gebied 
was bedoeld met uitzondering van enkele activiteiten behorend tot het normale gebruik,  
beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige functies. In de Ontwerp-Omgevings- 
verordening lijkt nu meer mogelijk gemaakt te worden binnen een stiltegebied. Zo is nu onder 
meer, buiten de aan de functie inherente mogelijkheden, mogelijk dat vuurwerk wordt ontbrand 
en een toestel wordt gebruikt binnen 50 meter van een woonhuis en dat niet hoorbaar is op een  
afstand van 50 meter van het toestel. Overigens wordt in de toelichting het gebruik van  
toestellen voor het kleiduivenschieten genoemd als lawaaiige vorm van recreatie en als  
zodanig wezensvreemd aan een stiltegebied en niet toegestaan. De thans in het ontwerp  
toegestane mogelijkheden voldoen toch eveneens aan dit criterium en zijn op geen enkele  
wijze gebonden aan uitvoering in een stiltegebied. Daarnaast is hiervoor geen enkel toezicht of  
maatwerk toe te passen doordat deze activiteiten niet vallen onder het verbod van artikel 2.77. 
 
De in artikel 2.78 onder a genoemde uitzondering op het verbod voor het gebruiken van een 
stilteverstorend toestel, inhoudende de uitzondering dat een activiteit plaatsvindt tussen 19.00 
en 23.00 uur bevreemdt ons. Waarom is een stilteverstorende activiteit die plaatsvindt tussen 
19.00 uur en 23.00 uur uitgezonderd van dit verbod? 
 
2.79 en 2.80 meldplicht (mobiel) evenement in Stiltegebied 
 
Wij zijn van mening dat dergelijke evenementen, al dan niet mobiel, niet thuishoren in een  
stiltegebied. Thans staat in het ontwerp de voorwaarde opgenomen dat een evenement niet 
buiten het stiltegebied kan plaatsvinden. Ons is niet duidelijk wat wordt verstaan onder  
‘niet buiten het stiltegebied kan plaatsvinden’. In de toelichting wordt als voorbeeld gewezen op 
een bruiloftsfeest. Een bruiloftsfeest kan toch moeilijk ‘niet buiten het stiltegebied’ plaatsvinden?   
Een dergelijk evenement werkt te allen tijde verstorend op de na te streven stilte en rust in deze 
speciaal daartoe aangewezen gebieden en hoort per definitie niet thuis in een stiltegebied. Niet 
valt in te zien waarom deze activiteiten niet elders kunnen worden verricht. Wij verzoeken u dit 
artikelonderdeel uit de verordening te verwijderen.  
 
Duisternis 
 
In navolging van bovengenoemd artikel ter bescherming van de rust en stilte in een gebied  
zijn wij van mening dat ook de duisternis een belangrijke waarde is. Duisternis is een steeds  
zeldzamer wordende, maar wel zeer belangrijke waarde voor rust, een belangrijke kernwaarde 
voor mens en dier. In onze provincie zijn de echt donkere gebieden tot een zeldzaamheid  
verworden. De lichtvervuiling wordt steeds groter en is inmiddels alom aanwezig. Wij verzoeken 
u, analoog aan de reeds aangewezen stiltegebieden, in de Omgevingsverordening duisternis- 
gebieden aan te wijzen.  
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Ruimte-voor-Ruimte 
 
In artikel 4.15 wordt een afwijkingsmogelijkheid gegeven voor Ruimte-voor-Ruimtekavels.  
In afwijking van de bepalingen in hoofdstuk 4 is het op grond van lid 1 sub a mogelijk dat de  
locatie is gelegen in of aansluitend op Stedelijk gebied, Bebouwd gebied of een bebouwings-
concentratie. Dat betekent in principe dat er meer bouwmogelijkheden worden geschapen in 
alle stad- en dorpsranden in heel Noord-Brabant. Wij zijn van mening dat dit een onwenselijke 
ontwikkeling is. De thans nog onbebouwde gebieden zijn veelal waardevolle en kleinschalige 
landschappen, waar heel kritisch naar nieuwe bebouwing zou moeten worden gekeken. Wij zijn 
van mening dat hierdoor een onwenselijke ontwikkeling wordt gecreëerd. Wij verzoeken u dan 
ook om deze mogelijkheid uit de Omgevingsverordening te halen.  
 
Afdeling 2.8 Natuur 
 
In artikel 2.98 worden vergunningsvrije Natura2000-activiteiten aangewezen. Aangegeven 
wordt dat agrarische beregening uit grondwater is toegestaan als dit geen significante effecten 
veroorzaakt op Natura2000-gebieden. In het tweede lid van dit artikel worden de voorwaarden 
gegeven waarbij er zonder meer geen significante effecten op Natura2000-gebieden is. Dat is 
ons inziens in strijd met de Europese richtlijnen en de bepalingen zoals thans nog in de Wet  
Natuurbescherming staan vermeld. Inmiddels volgt het criterium duidelijk uit de jurisprudentie 
en maakt dat dat alleen mogelijk is als op voorhand met wetenschappelijke zekerheid  
significante effecten op voor stikstofgevoelige habitattypes in Natura2000-gebieden kunnen 
worden uitgesloten. Dat is niet de insteek van dit artikel in de verordening.  
 
Zeker met het oog op de steeds actueler wordende droogteproblematiek zou juist meer  
geïnvesteerd dienen te worden in het tegengaan van de verdroging. Hiervoor moet zeer  
kritisch gekeken worden naar het toestaan van nieuwe beregeningsputten en het gebruik van 
bestaande putten rondom de N2000-gebieden en de natte natuurparels. Dit vraagt om  
actualisatie van het beregeningsbeleid. De attentiezones rondom natte natuurparels hebben  
nu een standaardbreedte van 500 meter, welke niet gebaseerd is op hydrologisch onderzoek. 
De zones rondom natuurgebieden die wel hydrologisch onderzocht zijn, zijn over het algemeen 
veel breder.  
 
Dat betekent dat de natuurgebieden die geen Natura2000-gebied zijn nu mogelijk onvoldoende  
bescherming krijgen. Een eerder onderzoek door de Waterschappen naar de effecten van het 
beregeningsbeleid is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten waardoor de aangewezen  
invloedgebieden niet breed genoeg zijn om in een droog jaar voldoende bescherming te bieden.  
 
Wij zijn van mening dat het standstilprincipe zoals nu verwoord in het ontwerp onvoldoende is 
om de verdrogingsproblematiek aan te pakken. Om deze problematiek daadwerkelijk aan te 
pakken zou het beleid gericht moeten zijn op vermindering van diverse onttrekkingen.  
 
Kwaliteitsverbetering van omgevingskwaliteit 
 
Op diverse plaatsen in de Omgevingsverordening wordt verwezen naar artikel 4.11, kwaliteits-
verbetering landschap. Dit artikel schrijft voor dat een ontwikkeling gepaard moet gaan met een 
fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. Wij vragen 
ons af wat een fysieke verbetering inhoudt en of voldoende duidelijk is aan welke maatstaven 
voldaan dient te worden en hoe de provincie de uniforme uitvoering van deze bepaling  
gaat borgen? 
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Natuur 
 
In artikel 4.33 worden de nieuwe ontwikkelingen in het Natuur Netwerk Brabant omschreven.  
In de onderliggende tekst lijkt ten opzichte van de oude verordening een bepalend woord, te 
weten ‘daarvan’, weggevallen te zijn waardoor meer mogelijkheden worden geschapen in het 
NNB. In de tekst dient derhalve achter ‘recreatieve medegebruik’ het woord ‘daarvan’ te  
worden toegevoegd, al was het maar om onduidelijkheid hierover te voorkomen. 
 
Ten aanzien van de fysieke compensatie in artikel 4.38 zijn wij van mening dat de borging van 
de daadwerkelijke compensatie te wensen over laat. Het komt voor dat een compensatie niet  
of te laat wordt gerealiseerd of dat een compensatie niet aanslaat. Hoe wordt verzekerd dat bij 
(nieuwe) ontwikkelingen tenminste evenveel -en functioneel gelijkwaardig- wordt gerealiseerd? 
Wij geven u daartoe in overweging een bepaling aan de voorschriften toe te voegen dat  
compensatie vooraf, uiterlijk gelijktijdig met de oplevering van de aantasting gerealiseerd dient 
te zijn. Wij verzoeken u voorts de tijdelijke aantasting van het NNB volwaardig als NNB te  
compenseren. 
 
Duurzame energie 
 
In zijn algemeenheid zijn wij van mening dat er in het ontwerp meer mogelijkheden worden  
geboden in natuurgebieden en dat is een onwenselijke tendens. Daarnaast zijn wij van mening 
dat de provincie meer regie zou moet nemen op de mogelijkheden van zonne- en windenergie 
op land. Veel meer gestuurd zou moeten worden op hantering van de zonneladder waarbij de 
voorkeur uit zou moeten gaan naar het benutten van reeds bestaande functies voor dit gebruik. 
De voorliggende tekst gaat hier echter niet vanuit en maakt zelfs meer mogelijk dan voorheen 
het geval was. 
 
Om meervoudig ruimtegebruik te borgen, dient de voorwaarde dat de ‘ontwikkeling geeft een 
maatschappelijke meerwaarde’ niet alleen betrekking heeft op de mogelijkheid van de  
omgeving om te participeren in het project, maar ook op het realiseren van meerdere functies, 
zoals een combinatie met landbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landschappelijke  
versterking. 
 
Uit artikel 4.51 ‘Windturbines in landelijk gebied’ blijkt dat niet meer inpassing in de omgeving 
het criterium is maar passen in de gewenste ontwikkelingsrichting. Dit maakt veel verschil en  
wij vinden een dergelijke ontwikkeling positief, indien dit leidt tot een versterking van de natuur 
in combinatie met de opwek van duurzame energie. Er mag in geen geval sprake zijn van af-
breuk van de in artikel 4.13 genoemde waarden. Daarom vragen we om het woord ‘natuur’  
toe te voegen aan de opsomming van dit artikel, lid 1 sub b.  
 
Uiteraard pleiten wij voor behoud van reeds gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen van natuur- 
en landschapswaarden aan het einde van de termijn van 25 jaar, zoals in de toelichting op  
sub g is gesteld. Wij vragen u om dit aspect aan de tekst van het artikel in de Verordening  
toe te voegen. 
 
De maatschappelijke meerwaarde (lid 1 onder c) moet ook betrekking hebben op meervoudig 
ruimtegebruik en versterking van biodiversiteit. 
 
In lid c is geborgd dat mitigerende maatregelen worden genomen om faunaslachtoffers  
te voorkomen. In de toelichting is sprake van ‘alle mogelijke mitigerende maatregelen’.  
Wij zien graag deze laatste zinsnede opgenomen in lid c. 
 
Artikel 4.51 houdt geen rekening met cumulatieve effecten van windparken voor barrièrewerking 
en aanvaringsslachtoffers voor vogels en vleermuizen.  
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Voor het toestaan van een nieuwe ontwikkeling zijn deze cumulatieve effecten wel een  
belangrijke voorwaarde.  
 
Wij vragen om een voorwaarde toe te voegen waarbij geborgd wordt dat de cumulatieve  
effecten worden onderzocht en geen negatieve effecten hebben op fauna. 
 
Van dit artikel ontbreekt de tekst van lid 2 zodat wij geen kennis hebben kunnen nemen van de 
inhoud daarvan. In de toelichting wordt lid 2 wel (en lid 3 weer niet) genoemd, niet duidelijk is of 
en welke tekst er daadwerkelijk in lid 2 in de Omgevingsverordening moet worden gelezen. 
 
In artikel 4.52 wordt de bouw van winturbines in het Natuur Netwerk Brabant mogelijk gemaakt. 
Het doel van NNB is de achteruitgang van het areaal aan natuur en van de biodiversiteit te 
stoppen door een samenhangend netwerk te creëren. Gelet op deze specifieke doelstelling zou 
het bouwen (van windparken) in dit netwerk überhaupt niet toegestaan moeten zijn, ook niet 
aansluitend aan hoofdinfrastructuur. Wij verzoeken u deze uitzondering te schrappen, het is niet 
uit te leggen dat natuur moet worden opgeofferd voor klimaatverandering waar de natuur zelf  
al slachtoffer van is.  
 
In artikel 4.53 lid 1.d moet de maatschappelijke meerwaarde (lid 1.c) ook betrekking hebben  
op meervoudig ruimtegebruik en versterking van biodiversiteit.  
 
In artikel 4.53 lid 2 wordt de ontwikkeling van minder dan drie geclusterde windturbines  
toegestaan als er sprake is van een kleinschalig landschapstype. In een kleinschalig  
landschapstype zijn windturbines juist minder geschikt. Daarnaast bevordert deze regel  
een ongewenste confetti van windturbines in het landschap.  
We vragen u om deze regel te verwijderen.  
 
In artikel 4.54 ‘Zonneparken in landelijk gebied’ wordt de zonneladder niet expliciet genoemd  
in de regels (alleen in de toelichting). Het volgen van de voorkeursvolgorde van de zonneladder 
geeft meer duidelijkheid dan de nu gevolgde volgorde in sub a.2 t/m a.4.  
  
De maatschappelijke meerwaarde (lid 1.c) moet ook betrekking hebben op meervoudig  
ruimtegebruik en versterking van biodiversiteit.  
 
In artikel 4.54 ‘Zonneparken in landelijk gebied’ wordt eveneens gerefereerd aan het passen 
van het plan in de gewenste ontwikkelingsrichting. Dat vinden wij positief indien dit leidt tot  
een versterking van de natuur in combinatie met de opwek van duurzame energie. Er mag in 
geen geval sprake zijn van afbreuk van de in artikel 4.13 genoemde waarden. Daarom vragen 
we om het woord ‘natuur’ toe te voegen aan de opsomming van dit artikel, lid 1 sub b. 
 
Ook hier pleiten wij voor behoud van de reeds gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen van  
natuur- en landschapswaarden aan het einde van de termijn van 25 jaar, zoals in de toelichting 
op sub g is gesteld. Wij vragen u om dit aspect aan de tekst van het artikel in de Verordening 
toe te voegen. 
  
Ontwikkeling van stedelijke functies en mobiliteit 
 
In artikel 4.58 ‘Maatwerk voor collectieve woonvormen’ worden mogelijkheden voor collectieve 
woonvormen in het buitengebied verruimd. Ten aanzien hiervan willen wij opmerken dat we 
hiervoor begrip hebben, gezien de grote woningbouwopgave, maar dat wij kritisch zijn op 
nieuwbouw in het buitengebied. Zo is woningbouw in het NNB en in de beekdalen voor ons niet 
mogelijk en inbreiding dient voor te gaan op uitbreiding. Daartegen zullen wij ons ook verzetten. 
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Vitaal platteland 
 
Wij constateren dat de voorschriften voor wat betreft de landbouw min of meer uit de vigerende 
verordening zijn overgenomen. Dat betreuren wij en wij zouden graag meer ambitie ten aanzien  
van natuurinclusieve- en biologische landbouw in de Omgevingsverordening verankerd zien. 
 
De ontwikkeling van veehouderijen op bestaande percelen wordt genoemd in artikel 4.63.  
Met de formulering van dit artikel lijkt het erop dat nu er nieuwvestigingsmogelijkheden worden 
geschapen op een bestaand perceel. Onder het begrip bestaand perceel vallen bijvoorbeeld 
ook een burgerwoning of een niet-agrarisch bedrijf. Hiermee wordt de deur open gezet voor 
nieuwvestiging. Dat lijkt ons een ongewenste ontwikkeling. Wij verzoeken u dan ook deze  
mogelijkheid uit de verordening te halen. 
 
In artikel 4.63 Veehouderij in landelijk gebied constateren wij dat de voorwaarden inzake  
de achtergrondconcentratie fijnstof en de omgevingsdialoog zijn komen te vervallen.  
Wij verzoeken u deze voorwaarden alsnog toe te voegen. 
 
Plantaardige teelten 
 
Het lijkt erop dat de Omgevingsverordening in artikel 4.70 solitaire glastuinbouw in de groen-
blauwe waarden toestaat. Dat vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. De provincie heeft  
nota bene in 2006 juist zelf ingezet op sanering van de glastuinbouwbedrijven in de groen-
blauwe mantel. Wij verzoeken u ten aanzien van dit punt deze mogelijkheid uit de verordening 
te schrappen. 
 
Voorbeschermingsregels 
 
Ten aanzien van de voorbeschermingsregels Landbouw constateren wij dat in artikel 10.14 lid 2 
zorgvuldige veehouderij het criterium, dat de ontwikkeling vanuit een goede omgevingskwaliteit 
met veilige gezonde leefomgeving inpasbaar is in de omgeving, ontbreekt. Bovendien  
ontbreken de voorwaarden ten aanzien van (cumulatieve) geurhinder en fijnstof en de  
omgevingsdialoog. Wij verzoeken u het inpasbaarheidscriterium aan dit artikel toe te voegen. 
 
Monitoring 
 
In een eerdere zienswijze op de ontwerp-Omgevingsverordening hebben wij reeds gewezen op 
het belang van monitoring. Monitoring en evaluatie zijn goede instrumenten om de doeltreffend-
heid en de effecten van de verordening in de hand te houden. In uw reactie destijds in de Nota 
van inspraak heeft u aangegeven dat u graag voor de totstandkoming van de definitieve  
Omgevingsverordening met ons wilt bezien of en zo ja, voor welke onderwerpen het wenselijk is 
regels vast te stellen. Een dergelijke afstemming heeft nog niet plaatsgevonden, maar wij zien 
nog steeds een grote meerwaarde bij een goede monitoring en evaluatie om de effecten uit de 
verordening in de hand te kunnen houden. Juist onder de Omgevingswet is de mogelijkheid  
geschapen om ten aanzien van een aantal onderwerpen omgevingswaarden op te nemen.  
 
De onderwerpen die wij daarvoor onder meer geschikt achten, zijn onder andere grondwater-
kwaliteit en - kwantiteit, grondwatervoorraden, oppervlaktewaterkwaliteit en - kwantiteit,  
natuuraantasting en - compensatie (mede in relatie tot de overbegrenzing/wijziging begrenzing 
van het NBB), de milieukwaliteit op geur, fijnstof, geluid, et cetera, stiltegebieden, kwaliteit van 
het landelijk gebied (openheid, toename bebouwing) en duurzame energie. 
 
Wij vragen u om het opnemen van omgevingswaarden en monitoring voor wat betreft  
bovengenoemde punten te overwegen. 
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Kortom, wij verzoeken u onze zienswijze mee te nemen en de Omgevingsverordening gewijzigd 
vast te stellen. 
 
Met duurzame groet, mede namens Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten  
en Werkgroep Behoud de Peel, 
 
<<handtekening>> 
 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie 
 
 
 
 
 
 
 


