Spreektekst1 Caroline van Brakel – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de Brabantse Omgevingsvisie
(14-12-2018) – 1ste termijn
Voorzitter,
Voor ons ligt de Brabantse Omgevingsvisie. De inhoud deugt, het doorlopen proces deugt: hier
mogen we trots op zijn. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
In de Omgevingsvisie staat onze gezondheid centraal en daartoe hebben we als provincie vijf
hoofdopgaven geformuleerd.
1. De basis op orde. We moeten zuinig zijn op onze aarde, onze omgeving oftewel op ons
milieu. En heel elementair bezien dus op onze vier elementen: aarde (bodem), water, vuur
(energie) en lucht. Eigenlijk is het al een hele uitdaging om álle partijen, sectoren en branches
‘hun ding’ te laten doen zonder schade toe te brengen aan deze elementen.
Vervolgens zien we voor de middellange toekomst een viertal uitdagingen op ons afkomen.
2.
3.
4.
5.

Klimaatadaptatie.
De energietransitie.
Een concurrerende duurzame economie.
De slimme netwerkstad.

Wij zijn blij dat onze inbreng tijdens het proces in de provinciale Omgevingsvisie is meegenomen:
het afzonderlijk benoemen van onze zorg voor de elementaire elementen. En onlangs hebt u ook
toegezegd nadrukkelijker een relatie te willen maken met onze zuiderburen, temeer omdat dit
kansen biedt voor een aantal van de opgaven waarvoor wij staan. Denk aan de energietransitie,
maar ook bijvoorbeeld aan het gebruik van het luchtruim.
Ook zijn we blij dat in het stuk al een aanzet wordt gemaakt tot de gewenste cultuuromslag. Het
gaat bij de Omgevingsvisie namelijk niet alleen om de inhoud, maar óók om het terugleggen van
een stuk verantwoordelijkheid voor onze omgeving én voor de uitdagingen waarvoor we staan bij
de samenleving, bij de Brabanders. Dat betekent dat we veel meer moeten gaan initiëren en
faciliteren in plaats vanachter het bureau op te schrijven wat vooral niet (meer) mag dan wel
gewenst is.
Tevens willen we integraler gaan kijken: vanuit meerdere disciplines goede afwegingen maken.
Er zijn kenners, specialisten die beweren dat het juist om déze cultuuromslag gaat, en dat dit
feitelijk ook mogelijk is binnen het huidige stelsel aan wet- en regelgeving v.w.b. onze fysieke
leefomgeving. Desalniettemin, ons helpt het om nu in één oogopslag te kunnen zien waar wij als
provincie voor staan. Het betreft niet al onze kerntaken, maar wel veel.
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Alleen het gesproken woord telt.
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De beoogde cultuuromslag wordt nu benoemd als diep, rond en breed kijken.
Een goed begin is het halve werk, zou je zeggen. Ja dat is zo, maar het échte werk waar het in
de Omgevingsvisie om draait, gaat nu pas beginnen. En ook het onderliggende instrumentarium,
de Omgevingswet, is daarin bepalend. Een hele mooie uitdaging voor onze nieuwe Staten om
hier verder vorm en inhoud aan te geven.
Toch nog een aantal tips:
 Zoeken naar constructies waarin nadrukkelijker lasten maar ook lusten worden gedeeld (denk
aan het meeprofiteren van goedkope energie door de directe omgeving bij windmolens of
nabij een vliegveld). Anders vertaald: we moeten op zoek naar nieuwe solidariteiten, dichter
bij onze mensen, onze Brabanders. Hiermee kunnen we zorgen voor meer draagvlak.
 Bedenk formuleringen in ‘geboden’ i.p.v. ‘verboden’. Of anders gezegd: verleiden i.p.v.
verbieden.
 Als we de gezondheid van onze Brabanders centraal stellen, en daartoe vooral zorg hebben
en houden voor een goede gesteldheid van onze basiselementen, dan zou één eenduidige
verordening hieromtrent t.b.v. alle partijen, sectoren en branches afdoende moeten zijn.
Ofwel, wij zien het als een uitdaging om dusdanig consequent beleid op te stellen dat daarop
aanvullend sectorspecifiek beleid niet nodig is. In die zin dus voor m.n. ‘de basis op orde’
wellicht toch sprake van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. En dit is een uitdaging,
bijvoorbeeld voor vliegvelden, hoogspanningskabels, maar ook de landbouw.
We stellen een reactie van de gedeputeerde op deze tips op prijs. Dank.
Tot zover.
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