Omgevingsbeleid

Nederland: veel mensen op een klein stukje land. We
moeten rekening houden met elkaar, zodat de belangen
van alle verschillende consumenten en bedrijven elkaar niet
in te weg zitten. Om dit allemaal te stroomlijnen kent
Nederland een veelomvattend omgevingsbeleid: vaak van
grote invloed voor de hippisch ondernemer.
Van de mogelijkheden tot uit- en verbouwen tot ruiter- en
menpaden door natuurgebieden: allemaal zaken die te
maken hebben met het omgevingsbeleid. De bedrijfsvoering
is vaak al afgestemd op omgevingsbeleid. Belangrijke
aspecten zijn verlichting, geluidsoverlast en
mestverwerking. Activiteiten die invloed op het
omgevingsbeleid hebben zijn uitvoering van bouwwerken
(het bouwen of verbouwen van uw bedrijf), ingrepen in het
landschap of activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken,
zoals de hippische sector. Ook moet u een juiste
bestemming hebben op de grond waar uw bedrijf is
gevestigd, zodat u de activiteiten mag uitvoeren die u graag
doet.

Wat vindt de FNRS?
De FNRS onderschrijft het belang van omgevingsbeleid.
Daarom zijn een geldig bestemmingsplan en een
milieuvergunning een verplichte voorwaarde voor het
lidmaatschap. Daarnaast is de FNRS van mening dat de
hippische sector een voorbeeldfunctie moet hebben: door
verantwoord met de omgeving en het milieu om te gaan,
dragen wij bij aan een positief beeld van de
paardenbranche.

Belangenbehartiging
De FNRS vindt het echter ook belangrijk dat er in de weten regelgeving voldoende ruimte is voor hippisch
ondernemers om te kunnen ondernemen. Daarom behartigt
zij indien nodig de belangen van de hele hippische sector
binnen de landelijke politiek en treedt zij op als
woordvoerder. Daarbij is FNRS bereid mee te denken op
ondernemersniveau.

Omgevingswet
In 2018 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet bundelt
26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu,
water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de nieuwe
Omgevingswet wil de overheid de verschillende plannen
voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar
afstemmen, meer aandacht voor duurzaamheid en meer
ruimte voor gemeentes, waterschappen en provincies.
Daarnaast biedt de wet meer ruimte voor particuliere
ideeën, omdat er meer algemene regels gelden, in plaats
van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en
niet het middel om er te komen.

Mocht u na het lezen van deze position paper nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.
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---disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

