
     

  

  

Motie Provincie Noord-Brabant staat naast Oekraïne en haar inwoners 

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021,  

 

Overwegende dat Rusland de agressor is in dit conflict en op illegale gronden Oekraïne is binnengevallen en 

Noord-Brabant als handelspartner van Oekraïne een verantwoordelijkheid draagt een bevriende natie als 

Oekraïne daar waar mogelijk bij te staan bij de verdediging van hun land en bescherming van de levens van hun 

burgers; 

Constaterende dat de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot de grootste humanitaire crisis in Europa sinds de 

Tweede Wereldoorlog met meer dan 2 miljoen gevluchte vrouwen, bejaarden en kinderen, waarvan ook 

duizenden vluchtelingen in Noord-Brabant terecht zullen komen met behoeften aan voedsel, huisvesting, 

onderwijs en dagbesteding; 

Constaterende dat Moerdijk een knooppuntfunctie vervult voor het short sea vervoer tussen de mainports en 

de regionale havens in (Noordoost)-Europa en Rusland en blijkens de havenstrategie Moerdijk 2030 de 

goederenstroom een steeds grotere omvang kent waardoor de haven Moerdijk van steeds groter belang is 

voor Rusland en haar vazalstaten inzake overslag en doorvoer van goederen; 

 

- Verzoeken Gedeputeerde Staten op om gemeenten bij te staan in de grote opgave om voldoende 

huisvesting, onderwijs, werk en dagbesteding voor vluchtelingen te reserveren, te onderzoeken 

welk rol het Brabantse bedrijfsleven kan spelen in deze opgave en alvast voorlopig maximaal een 

half miljoen euro vanuit de algemene middelen te reserveren voor onder andere Oekraïense 

kinderen die worden opgevangen in onze provincie;  

 

- Verzoeken Gedeputeerde Staten als vijftig procent aandeelhouder van havenbedrijf Moerdijk in 

het bestuur van het Havenschap voor te stellen een voorbeeld te stellen door het staken, 

voorkomen en onmiddellijk beëindigen van het leveren van diensten, services en goederen die via 

het havenbedrijf aan Rusland worden geleverd en met onmiddellijke ingang Russische schepen en 

schepen van landen die Rusland ondersteunen in de oorlog, de toegang tot het Moerdijk 

havengebied te verbieden als sanctie voor de invasie in Oekraïne, en hierover tevens met de 

gemeente Moerdijk in gesprek te gaan als aandeelhouder; 

 

- Verzoeken Gedeputeerde Staten om Provinciale Staten periodiek te informeren, minimaal 

maandelijks, over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en daarin de rolneming van de Provincie 

Noord-Brabant in te betrekken waarin ethische waarden van democratie en vrijheid boven 

winstmatige handel moeten gaan; 

 

 



     
 

 

 

 

- Doen namens de Brabantse volksvertegenwoordiging de oproep aan alle Noord-Brabantse 

bedrijven om de directe en indirecte handel met Russische bedrijven en overheden, op voor 

burgers essentiële levensbehoeften zoals medicijnen en voedsel na, zo veel mogelijk stop te 

zetten zolang de invasie van Rusland in Oekraïne duurt en de andere Nederlandse provincies 

eveneens hiertoe op te roepen; 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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