NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2021
ONPL BBQ
Op 3 november organiseerde ONPL een barbecue voor haar
leden. Heel veel leden waren er die zondagmiddag bij. Het
was een super gezellige middag samen. Bedankt!

> Onze jeugd in de tuin bij lid Ado en vrouw Desiree tijdens de BBQ.

RONDE 5 OKTOBER
De ronde van 5 oktober werd waargenomen door Ellie en
Piet. Deze ronde kende maar één inhoudelijk punt, namelijk
‘1e bestuursrapportage West-Brabants Archief (WBA) 2021’.
Na wat kritische opmerkingen vanuit verschillende partijen,
kon de ronde hier unaniem positief advies voor afgeven.
Het stuk ging dus zonder debat naar de raad. Na deze
vergadering volgde een beeldvormende raadsbijeenkomst
m.b.t. de positionering regionale samenwerking. Deze werd
ook bijgewoond door Ellie en Piet, maar werd niet live
uitgezonden.

RONDE 6 OKTOBER
Tijdens de ronde van 6 oktober, welke werd waargenomen
door Lieke en Guido, stonden er meer inhoudelijke punten op
de agenda. Toch werd niet ieder stuk besproken. Agendapunt
11 ‘Agenderingsverzoek Bestemmingsplan Weidepracht Fase
2’ werd, o.a. op verzoek van ONPL, van de agenda gehaald.
Wij zagen namelijk niet in wat hier precies besproken moest
worden en meerdere partijen met ons.
Nadat dit van de agenda gehaald was, volgde het
agendapunt ‘participatieleidraad en bindend adviesrecht
Omgevingswet’. De stukken hiervoor hebben we al eerder
besproken tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst en
tijdens het panel omgevingsvisie. De inhoud van de stukken
was dus in basis akkoord. Echter viel ons wel op dat in de
Lijst categorieën bindend adviesrecht stond opgenomen dat
voor zonnevelden kleiner dan 2 hectare geen bindend advies
(nu nog verklaring van geen bedenkingen) nodig is. Terwijl
op 7 juli 2020 is vastgesteld dat dit voor ieder initiatief
voor zonnevelden van welk formaat dan ook gewenst is. Dit
beaamden ook andere partijen en dus kondigde ONPL aan
hierop te amenderen tijdens de raadsvergadering. Dit punt
ging dus met debat naar de raad.
De andere inhoudelijke stukken die op de agenda stonden
waren ‘Verklaring van geen bedenkingen Corsobouwplaats
De Lent’ en ‘Vaststelling Bestemmingsplan Oekelsebaan
2c te Zundert’. Deze konden van de ronde een unaniem

positief advies krijgen en gingen dus zonder debat naar
de raad. Naast de reguliere stukken, stond er ook een
agenderingsverzoek van Lokaal Perspectief op de agenda,
getiteld ‘Agenderingsverzoek Zelfbewoningsplicht voor
nieuwbouwwoningen’. Hierin stond opgenomen dat een
zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in het vervolg
altijd opgenomen zou moeten worden. ONPL kon zich hier
wel in vinden. De wethouder antwoordde dat dat nog best
lastig (juridisch) te realiseren is, omdat er landelijk nog
geen beleid voor is. Je kunt dus wel zelfbewoningsplicht
opleggen, maar hier hoeft een projectontwikkelaar niet aan
te voldoen. Om die reden kiest de wethouder ervoor om,
totdat er landelijk beleid voor is, het vast te laten leggen
in een anterieure overeenkomst. Dit heeft volgens hem voor
nu meer kans van slagen. Hier konden alle partijen mee
akkoord gaan.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Inzamelbeleid huishoudelijk afval stond op de agenda tijdens
de beeldvormende raadsbijeenkomst van 13 oktober. Hier
werd gesproken over drie verschillende scenario’s om thuis
afval in te zamelen. Het eerste scenario was de tariefzak
voor restafval, een container voor GFT, een container voor
oud papier en een plastic zak voor plastic afval. Het tweede
scenario was een container voor restafval, een container
voor GFT, een container voor oud papier en een plastic
zak voor plastic afval. Het derde scenario was ‘omgekeerd
inzamelen’. Dit houdt in dat bewoners in de kernen hun
afval naar een gezamenlijke (ondergrondse) container
ergens in het dorp brengen, bewoners in het buitengebied
restafval in een tariefzak aanbieden, plastic afval in een
plastic zak wordt opgehaald en GFT en oud papier beide in
een container wordt opgehaald. ONPL sprak de voorkeur uit
voor scenario 2.

RAADSVERGADERING
Op 19 oktober vond de raadsvergadering plaats. Het enige
agendapunt dat met debat naar de raad was gegaan, was het
agendapunt ‘participatieleidraad en bindend adviesrecht
Omgevingswet’. Zoals in de ronde aangekondigd, diende
ONPL hier een amendement op in. VVD, CDA, D66, Lokaal
Perspectief en Dorpsbelangen waren mede-indiener
van het amendement. Het amendement werd unaniem
aangenomen en dat betekent dat er voor ieder initiatief
voor zonnevelden eerst bindend advies nodig is van de raad.
Naast dit amendement waren we ook mede-indiener van
een amendement van Dorpsbelangen. Dit amendement had
vooral betrekking op het proces en de communicatie van de
leidraad en het bindend adviesrecht. Ook dit amendement
werd aangenomen. Ten slotte diende ook Lokaal Perspectief
een amendement in. ONPL was voorstander van het
amendement, maar helaas haalde dat amendement het
niet. Dat amendement vind je hier.
Tijdens diezelfde raadsvergadering werd ook onze nieuwe
griffier Mark van Oosterwijk officieel beëdigd. Wij wensen
Mark heel veel succes als nieuwe griffier!

