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Statenfractie Noord-Brabant

Amendement invoeren datum ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 27 november 2020,
behandelend Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim Omgevingsverordening-regelwijziging 2,
Besluiten, dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel als volgt aan te
passen:
1. Artikel 2.66 wordt als volgt gewijzigd:
a. het eerste lid aanhef luidt als volgt:
'Vanaf 1 oktober 2022 geldt dat:'
b. Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid toegevoegd dat als volgt luidt:
Lid 3

In afwijking van het eerste lid, aanhef, geldt als datum 1 januari 2024, indien voor het nieuw
toe te passen huisvestingssysteem uiterlijk op 1 oktober 2022 een ontvankelijke en
vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, dan wel een melding
ingevolge het Activiteiten bes luit is ingediend.
c. Het voorgestelde derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.
2. In artikel 2.69, vijfde lid wordt de passage 'derde lid' vervangen door 'vierde lid'.
Toelichting

In de voorgestelde interim Omgevingsverordening vervalt de datum voor de uiterlijke indiening van
een ontvankelijke en vergunbare omgevingsvergunningaanvraag. Daardoor ontstaat het risico, gezien
het afhandelen van een vergunningsaanvraag alsmede het realiseren van het stalsysteem tijd vergt,
dat de nieuwe stallen niet op 1 januari 2024 zijn gerealiseerd en daarmee de beoogde
emissiereductie niet wordt gerealiseerd.
Het hanteren van zo'n datum heeft tevens voor zowel het bevoegd gezag als voor de
vergunningsaanvrager voordelen. Het bevoegd gezag kan zich voorbereiden op deze uiterlijke
indieningsdatum en voldoende ambtelijke capaciteit vrijmaken om de vergunningen tijdig en
zorgvuldig af te handelen. Voor de vergunningsaanvrager is er de borging dat stalsystemen op tijd
kunnen worden gerealiseerd. De indieners willen voorkomen dat na 1 januari 2024 handhavend
moet worden opgetreden.
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