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Geacht college, 
  
Op donderdag 9 januari kreeg het Wielercomité Huijbergen een mail binnen van een toezichthouder 
van de Omgevingsdienst Brabant Noord. De toezichthouder heeft een klacht ontvangen over een ATB 
toertocht die op zondag 5 januari gereden is. In de mail vraagt de toezichthouder om aanvullende 
informatie, zodat beoordeeld kan worden of wel of geen sprake was een overtreding van de Wet 
Natuurbescherming. De tocht door o.a. Natura 2000-gebied kan volgens de toezichthouder effecten 
hebben gehad op beschermde soorten, omdat er met grote getale door de gebieden is gefietst. Zo 
wordt onder andere gevraagd naar bewijsvoering waaruit blijkt wat effecten van de fietstocht op het 
natura 2000 gebied was; welke maatregelen genomen zijn om een overtreding op het onderdeel 
gebiedsbescherming te voorkomen en bewijsvoering waaruit blijkt dat aan de zorgplicht is voldaan. 
Dit kan een quickscan zijn naar aanwezige flora en fauna, als ook mogelijk aanvullend ecologisch 
onderzoek of te nemen maatregelen om overtredingen op soorten uit te sluiten. De toezichthouder 
geeft aan de informatie zo spoedig mogelijk te willen ontvangen. 
 
De VVD heeft hierover de volgende vragen aan uw college: 

1. Bent u bekend met de bovengenoemde werkwijze van de omgevingsdienst? 
2. Onder welke omstandigheden moet een organisatie de bovengenoemde stappen doorlopen? 
3. Betekent het bovengenoemde dat het Wielercomité een vergunning had moeten aanvragen 

voor de toertocht?  
4. Waarom moet het Wielercomité bewijs leveren en doet de omgevingsdienst niet zelf het 

onderzoek om vast te stellen of sprake was van een overtreding van de Wet 
Natuurbescherming?  

5. Kunt u inschatten wat de bovengenoemde acties qua kosten met zich meebrengen? 
6. Wat wordt bedoeld met zo spoedig mogelijk? Bestaat hiervoor een wettelijke termijn? 
7. Hoe rijmt dit proces met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? 
8. Wat is uw visie over deze casus in relatie tot de synergie “economie en ecologie”? 

 
Bij voorbaat dank voor uw spoedige beantwoording! 
 
Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,  
Suzanne Zwart 
 
 
 
  
 


