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Provinciale Staten van Noord-Brabant,

125/16
Bijlage(n)

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 maart 2016
Gelet op artikel 7, tweede en derde lid, van de Ontgrondingenwet;
Overwegende dat op 14 december 2007 de Verordening Ontgrondingen
provincie Noord-Brabant 2008 is vastgesteld, laatstelijk gewijzigd op 26 juni
2012;
Overwegende dat op grond van deze Verordening het aanleggen, wijzigen en
opruimen van infrastructurele werken, waaronder worden verstaan wegen,
spoor- en waterwegen, havens, kunstwerken, vliegvelden, waterkeringen en
geleidingsdammen, zijn vrijgesteld van het verbod te ontgronden zonder
vergunning;
Overwegende dat de realisering van retentievoorzieningen, bedoeld voor de
afvoer en opvang van water, niet onder deze vrijstelling valt;
Overwegende dat dit impliceert dat retentievoorzieningen, die in technische en
functionele zin onlosmakelijk onderdeel vormen van infrastructurele werken,
zoals bij wegen, vergunningsplichtig zijn, daar waar de infrastructurele werken
zelf hiervan zijn vrijgesteld;
Overwegende dat geconstateerd is dat de belangenafweging, voorafgaand
aan de verlening van een ontgrondingsvergunning voor de aanleg van
bedoelde retentievoorzieningen, niet of nauwelijks afwijkt van die welke
betrokken is bij de openbare besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van
een bestemmingsplan, inclusief de milieueffectrapportage, ten behoeve van het
wegtracé, waarvan de retentievoorzieningen onderdeel uitmaken;
Overwegende dat de betrokken belangen dus al voldoende worden beschermd
respectievelijk behartigd;

--

Overwegende dat Provinciale Staten daarom van mening zijn dat de aanleg
van bedoelde retentievoorzieningen eveneens kunnen worden vrijgesteld van
het verbod te ontgronden zonder vergunning;
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Overwegende dat zij verder van mening zijn dat, vanwege de bescherming
van de belangen van geohydrologie en veiligheid, deze vrijstelling moet
worden beperkt tot een diepte van maximaal 3,00 meter beneden maaiveld;
Overwegende voorts dat de verordening een regeling kent op grond waarvan
een aantal van de vergunningsplicht vrijgestelde ontgrondingswerkzaamheden
vooraf bij Gedeputeerde Staten moeten worden gemeld, waarbij een van de
vereisten is dat na beëindiging van de werkzaamheden hiervan mededeling
moet worden gedaan;
Overwegende dat het, ter verbetering van de efficiency rondom de controle en
toezicht op de gemelde werkzaamheden, aanbeveling verdient dat niet alleen
de beëindiging, maar ook de start van de werkzaamheden alsmede de
geldigheidsduur van de acceptatie van de melding wordt geregeld;
Overwegende dat in verband hiermede het meldingssysteem zodanig wordt
ingericht dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheid krijgen aan de acceptatie
van de melding voorschriften te verbinden over de geldigheidsduur en de start
en beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden;
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Artikel I Wijzigingen
De Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 wordt als volgt
gewijzigd:
A.

In artikel 9, eerste lid, onder h, wordt na “werken,” ingevoegd: inclusief
de retentievoorzieningen met een maximale diepte van 3,00 meter
beneden het maaiveld, die in technische en functionele zin onlosmakelijk
onderdeel vormen van deze werken,.

B.

Artikel 12 komt te luiden als volgt:
Artikel 12 Melding
1. Een melding als bedoeld in de artikelen 9a en 10 wordt uiterlijk acht
weken voorafgaand aan de aanvang van de voorgenomen
ontgronding op een door Gedeputeerde Staten vastgestelde wijze
ingediend.
2. Met de ontgronding mag eerst worden gestart nadat Gedeputeerde
Staten de melding hebben geaccepteerd.
3. Aan de acceptatie kunnen voorschriften worden verbonden met
betrekking tot:
a. de geldigheidsduur van de acceptatie;
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b. de melding van de start van de ontgrondingswerkzaamheden;
c. de beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden.
C.

Artikel 13 vervalt.

D.

Artikel 13a wordt vernummerd tot artikel 13 en komt te luiden:
Artikel 13
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op vergunningen als bedoeld in de artikelen 5, 7 en 8 van
deze verordening.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsverordening
Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

’s-Hertogenbosch, 24 juni 2016
Provinciale Staten voornoemd,

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

griffier
mw. mr. K.A.E. ten Cate

Nummer: 4016971
Uitgegeven, 5 augustus 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger
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