Toelichting
Bij het indienen van het bezwaarschrift tegen het vaststellingsbesluit van Gedeputeerde Staten met
betrekking tot het concept Omgevingsverordening, gepubliceerd in de LC van 16 februari 2021 en
hier te lezen.

Waarom dit bezwaarschrift:
Gedeputeerde Staten (GS) heeft een juridische fout gemaakt, door in deze Omgevings-verordening
alleen regels te stellen aan boeren en hun jagers. Waarbij op de bijgaande kaart aangegeven nieuw
uit te roepen weidevogelkansgebied, alleen bestaat uit reguliere landbouwbedrijven.
In art. 5.31 en art. 5.32 staan zaken, die de boer beperken in zijn vrije eigendom- en gebruiksrecht
(dat is tegen de wet) en afdoen aan zijn eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van weidevogel
beheer.
Kijk op de kaart of u daarbinnen uw bedrijf uitoefent (of aan schadebestrijding doet) , u bent dan
belanghebbende, en zorg er voor dat dit zo niet wet wordt en deze regels niet op u van kracht
worden verklaard!
Voorbeeld: U mag tussen 1 febr. tot en met 31 juli uw land alleen bewerken als u voorafgaand aan
elke bewerking aantoonbaar (geregistreerd waar nesten of eieren liggen bijv.) kunt laten zien, bij
controle , dat op die dag het te bewerken perceel is afgezocht en/of er nestbeschermers zijn
geplaatst. Geen werk verrichten tussen zonsondergang en –opgang, ingestelde rustzones waar u
geen ganzen meer mag verjagen die u schade toebrengen etc, zijn onacceptabele vormen van
opleggen van regeltjes en bevoogding van je eigen verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht
omgaan en rekening houden met wat er op dat moment op jouw land aan weidevogels aanwezig is,
iets wat de boer bij uitstek al weet zonder allemaal papiertjes en controles van wie dan ook!
Op de site van de Provincie is de concept Omgevingsverordening te vinden (voor de liefhebber).
Art. 5.31 en art. 5.32 staan op pag. 76 en 77. Toelichting op deze artikelen vindt u in de bijlage op
pag. 86 t/m 88.
Het is zo, dat GS geen regels, vergunningen of toestemmingen ergens voor kan opleggen aan
BESTAAND GEBRUIK (staat in de wet). Daarnaast discrimineren GS boeren in die gebieden, door via
genoemde artikelen een beperkte groep mensen in Nederland met de algemeen bedoelde zorgplicht
wetgeving te treffen, terwijl die zorgplicht en de manier van controle en handhaving erop voor alle
Nederlanders gelijk zou moeten zijn. Natuurlijk is dat onderscheid maken bij wet verboden!
Dit bezwaarschrift moet GS er toe bewegen om het genomen besluit terug te nemen. Doen ze dat,
dan is er ruimte voor gesprek (met de sector in zijn geheel) , om samen te kijken wat er wel kan
worden afgesproken en beter kan worden gedaan. Bijvoorbeeld een plan van aanpak eisen van
natuurorganisaties, om de huidige ongebreidelde aanfok van predatoren en ganzen afkomstig uit
hun gebieden die gelegen zijn midden in weidevogelbiotopen, te stoppen.
Doel van dit bezwaarschrift: GS neemt haar vaststellingsbesluit terug en geeft aan, voorschriften
en rustzones op alleen boerenland en boerenwerkzaamheden en hun schadebestrijding, na te
laten.
Meedoen en hier een postzegel en brief aan besteden is ook in uw belang, ongeacht of u lid bent
van een belangenorganisatie of niet. Hoe meer bezwaarmakers de provincie registreren moeten,

hoe beter! Doe het daarom svp deze week nog, anders is de kans op inschrijving van u als
bezwaarmaker verkeken …………….
Moet u ook nog een “Zienswijze” indienen voor 12 april, op de concept Omgevingsverordening?
Een “Zienswijze” is geen bezwaarschrift: In de “Zienswijze “ kun je zeggen wat je zelf inhoudelijk
vindt van de onderdelen/regels in deze huidige verordening. Een zienswijze kan GS na het afwegen
ervan, naast zich neerleggen. Dat betekent niet dat het nutteloos is om een zienswijze in te dienen
als u verwerpelijke artikelen eruit zelf wilt benoemen. Dit is al gedaan door belangenorganisaties,
zoals de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hun zienswijze ligt al op het provinciehuis. Anderen
zijn nog bezig een zienswijze of steunverklaring eraan te ontwikkelen welke u de komende tijd krijgt
gestuurd. Dit alles gebeurt om onder andere art. 5.31 en art. 5.32 en de nu opgelegde, verjaagvrije
zones op uw land ongedaan te maken. Helaas heeft het geen zin te praten over aanpassing en
wijzigingen als de Provincie niet eerst haar eerdere medewerking aan opnemen van onwettige en
discriminerende regels aan boeren en hun landgebruik via een intrekking besluit terugneemt.
De gedeputeerde, die dit alles bedacht, was dat tijdens ons protest en gesprek op 10 maart persé
niet van plan, daarom, NU dit bezwaar!

