
  

 

Verslag van de thema-
Ruimtelijke Ordening 

Gastspreker:  Ir. Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap 
Aa en Maas

Plaats:  de Jachthoorn te Sint Hubert
Datum:  21 oktober 2021 
Aantal aanwezigen:  60 
 

Geert Verstegen, voorzitter van het Brabants Burgerplatform en vicevoorzitter van de 
Milieuvereniging Land van Cuijk, leidt de avond in met een uitleg over het hoe en waarom van deze 
avond. 
 
Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in.
beoogt de regels voor ruimtelijke projecten (als bedrijventerreinen en windmolenparken) en de 
leefomgeving (milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur) te bundelen en te vereenvoudigen. Op 
zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau worden omgevingsvisies ontwikkeld. De
Nationale omgevingsvisie (NOVI) heeft 4 prioriteiten: 1) duurzame economie; 2) klimaat en energie; 
3) sterke steden en regio’s; 4) toekomstbestendig landelijk gebied (kringloopl
natuurinclusieve landbouw). De provinciale omgevingsvisie wordt door elke provincie anders 
ingekleurd. 
 
Voor ons van direct belang is de gemeentelijke omgevingsvisie. Met deze nieuwe wet worden de 
kansen voor burgers om daadwerkelijk invloed uit
niet alleen meer aan de overheid om met plannen te komen, maar aan iedereen. Dus i.p.v. ‘top 
down’ ook ‘bottom up’. Op de site van de overheid staat te lezen: “
samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere 
besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers 
zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.”
 
Die participatie is verplicht, maar…. vormvrij. Het is niet meer “nee, tenzij…”, maar “ja, mits”. 
Uiteindelijk moet er een omgevingsvisie liggen. Dat is meer dan een bestemmingsplan met een 
andere kaft. In de Omgevingsvisie moet “rekening gehouden worden met” de Europe
voorzorgprincipe, preventief handelen, bestrijding aan de bron en de vervuiler betaalt. En er is een 
motiveringsplicht. Om deel te kunnen nemen aan een dergelijk proces, is kennis nodig. Immers 
inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zond
 
Het uiteindelijke doel is om aan de nieuwe gemeenteraad een omgevingsvisie te presenteren voor 
het hele Land van Cuijk. Dat wordt een hele klus, waarbij het van belang is dat je in gezamenlijkheid 
probeert uit te gaan van bepaalde waarden. Er
worden. Voordat we het gesprek aangaan over die gedeelde waarden, willen we eerst kennis delen. 

    

-avond ‘Water’ Onderwerp:  Water sturend in de 

Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap 
Aa en Maas 
de Jachthoorn te Sint Hubert 
21 oktober 2021  

 

Geert Verstegen, voorzitter van het Brabants Burgerplatform en vicevoorzitter van de 
Milieuvereniging Land van Cuijk, leidt de avond in met een uitleg over het hoe en waarom van deze 

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet komt in de plaats van 26 eerdere wetten, en 
beoogt de regels voor ruimtelijke projecten (als bedrijventerreinen en windmolenparken) en de 
leefomgeving (milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur) te bundelen en te vereenvoudigen. Op 
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3) sterke steden en regio’s; 4) toekomstbestendig landelijk gebied (kringlooplandbouw en 

De provinciale omgevingsvisie wordt door elke provincie anders 

Voor ons van direct belang is de gemeentelijke omgevingsvisie. Met deze nieuwe wet worden de 
kansen voor burgers om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de leefomgeving vergroot. Het is 
niet alleen meer aan de overheid om met plannen te komen, maar aan iedereen. Dus i.p.v. ‘top 

Op de site van de overheid staat te lezen: “De nieuwe wet zorgt
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zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.” 
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Uiteindelijk moet er een omgevingsvisie liggen. Dat is meer dan een bestemmingsplan met een 
andere kaft. In de Omgevingsvisie moet “rekening gehouden worden met” de Europe
voorzorgprincipe, preventief handelen, bestrijding aan de bron en de vervuiler betaalt. En er is een 
motiveringsplicht. Om deel te kunnen nemen aan een dergelijk proces, is kennis nodig. Immers 
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het hele Land van Cuijk. Dat wordt een hele klus, waarbij het van belang is dat je in gezamenlijkheid 
probeert uit te gaan van bepaalde waarden. Er moeten criteria opgesteld en prioriteiten vastgesteld 

Voordat we het gesprek aangaan over die gedeelde waarden, willen we eerst kennis delen. 
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Daartoe worden er de komende maanden een paar bijeenkomsten gehouden. Dit is nodig om in 
samenhang een mening te kunnen vormen.  
 
De eerste bijeenkomst heeft als thema ‘water’.  
Met een PowerPointpresentatie schetst Ernest de Groot wat het Waterschap (Aa en Maas) doet, hoe 
ze dat doet, en wat de kansen, mogelijkheden en strategieën zijn. Deze PowerPointpresentatie staat 
op https://www.mlvc.nl onder ’Omgevingswet’. 
 
Na een korte pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. 
 
De eerste vraag is van Ernest de Groot: Leidt participatie tot meer draagvlak?  
Enkele aanwezigen denken van wel, anderen betwijfelen dit. Eén van de aanwezigen zegt uit eigen 
ervaring te weten dat dit niet zo is. Belangrijk is in ieder geval de vorm van participatie: hoe mag en 
kun je participeren? 
 
Hoe kan ik mij aanmelden voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie? 
Het is van belang dat burgers, zoals beoogd in de Omgevingswet, in staat zijn om als volwaardige 
partij te participeren bij de ontwikkeling en vormgeving van beleid vanuit een integrale optiek 
waarbij de samenhang van de diverse ontwikkelingen centraal staat.      
Om dit te bereiken wordt in opdracht van de provincie Noord Brabant door het Brabants 
Burgerplatform een methodiek ontwikkeld om burgers van het platteland inhoudelijke toe te rusten 
met het oog op volwaardige participatie. Deze aanpak wordt in een aantal pilots, o.a. in het Land van 
Cuijk, getest. Deze pilots kunnen wellicht antwoord geven op deze vraag. Voor dit moment is het 
advies: abonneren op nieuwsbrieven, sites van de gemeente(n) in de gaten houden. Op de site van 
Waterschap Aa en Maas zijn de ruimtelijke plannen van de gemeenten te vinden 
https://www.aaenmaas.nl. Een ander interessante site is https://nieuweplannen.nl, waarop je je 
kunt abonneren, en dan word je via e-mail op de hoogte gehouden. Meer informatie over 
waterprojecten in Oost-Brabant vind je op de Facebook-pagina van Aa en Maas. 
 
Biedt de MLvC een platform voor dit soort zaken? 
Door deze 4 avonden proberen we te komen tot bepaalde, gedeelde, waarden. Als we dit afgerond 
hebben, bekijken we hoe we verder gaan. 
 
Op deze avond zijn ouderen veruit in de meerderheid. Hoe bereiken we jongeren? 
Op zich zijn jongeren wel geïnteresseerd in zaken als ‘klimaat’ en ‘natuur’, maar hun focus is anders 
dan die van ouderen (vaker korte i.p.v. lange termijn). We zullen ze dus op een andere manier 
moeten zien te bereiken, maar we weten (nog) niet hoe. 
 
Volgende bijeenkomsten: 
thema ‘gezondheid’: deze avond is tot nader order in overleg met de GGD uitgesteld. Aan de ene 
kant omdat 23 november (de avond net voor de verkiezingen LvC) voor politici onhandig bleek. Aan 
de andere kant is men binnen de toekomstige nieuwe gemeente Land van Cuijk met veel ambtelijke 
posities aan het schuiven. Ook wachten we even af wat corona gaat doen. De avonden die nog in het 
verschiet liggen zijn energie (transitie) en het thema natuur & landbouw.  

 
We houden u op de hoogte. 
 
27 Oktober 2021 

Jan Reijnen, secretaris Milieuvereniging Land van Cuijk 

 


