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Actuele motie: Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 25 oktober 2019, 

Overwegende dat:
« Het Rijk en de provincies in hun gezamenlijke verklaring van 17 oktober 2019 hebben 

aangegeven dat zij gezamenlijk aan een integrale stikstofaanpak werken, waarmee 
de natuur in Nederland beter wordt beschermd en tegelijkertijd ruimte voor 
economische en maatschappelijke initiatieven wordt gecreëerd;

* Voor Rijk en provincies als uitgangspunten gelden:
o daling van de stikstofdepositie in de natuur; 
o duidelijk perspectief voor alle sectoren; 
o vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven;

* Er op dit moment veel onrust in zowel de landbouwsector als andere sectoren is over 
het toekomstperspectief;

* Iedereen, in welke economische of maatschappelijke sector dan ook, behoefte heeft 
aan rust en duidelijkheid;

« Het Rijk en de provincies aangegeven hebben dat zij uiterlijk 1 december 2019 
nadere duidelijkheid zullen geven;

* Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat zij momenteel aan een 
gebiedsgerichte aanpak werkt en in aanloop daartoe partners in Brabant op de 
hoogte houdt van en betrekt bij het proces;

Verzoeken GS:
In een Statenvergadering zo snel mogelijk na 1 december 2019 beleidsvoorstellen en 
tijdlijnen voor te leggen aan PS, zodat duidelijk wordt:

- Op welke wijze het provinciaal beleid en het landelijke beleid op elkaar afgestemd 
zijn;
- In welke mate er verschillen bestaan, gelet op de unieke samenstelling van Noord- 
Brabant;
- Hoe GS voorstellen om te gaan met de verdere uitkomsten van het landelijke 
overleg en wat de tijdslijn daarbij is;
- Op welke wijze het Rijk bij zal dragen aan financiële ondersteuning van het beleid, 
waaronder de financiering van de gebiedsgerichte aanpak die de commissie Remkes 
voorstelt;
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- Op welke wijze de gebiedsgerichte aanpak in Brabant verder vorm krijgt en wat 
deze alle economische en maatschappelijke sectoren biedt;
- Hoe de partners bij het proces betrokken zijn tot 1 december en hoe dat na 1 
december wordt vervolgd;

gaan pver tot dje^orde van de dag.
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