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Spreektekst1 Ankie de Hoon – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over de wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

(14-02-2020) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

In december hebben we met elkaar gesproken over de Brabantse Aanpak Stikstof.  

 

Voor het CDA bevatte die aanpak heel goede aanbevelingen, met name de afspraak om met de 

sector en belangengroeperingen samen tot een plan te komen. Praten met elkaar en niet over 

elkaar. 

 

In december moesten we helaas constateren dat het plan niet realistisch genoeg is. Data negen 

maanden verschuiven is en blijft voor het CDA geen haalbare optie, als het daarbij blijft. Toen 

keken we en ook nu kijken we nadrukkelijk of de mensen in de praktijk, in de sector en in 

belangengroeperingen, ermee uit de voeten kunnen.  

 

Je kunt hier van alles gaan roepen en beslissen, maar voor ons stond én staat vast: alleen met 

betrokkenen samen kun je tot een haalbaar plan met voldoende draagvlak komen. Dan is louter 

een datum opschuiven veel te mager en een miskenning van de problematiek die betrokkenen 

ervaren búiten dit provinciehuis.  

 

Daarom zijn wij blij dat er deze week een visie is aangeboden, zo’n plan vanuit de praktijk: ‘Maak 

de landelijke stikstofaanpak nu ook leidend voor Brabant’. Aangeboden namens NMV, ZLTO, 

NVP, POV, FDF, BAJK en Agrifirm. En dat is een mooi resultaat. Praten en plannen maken met 

elkaar. 

 

De zienswijzen die zijn ingediend bij dit voorstel bevestigen ons weer in de overtuiging dat er vele 

manieren zijn om naar de problemen te kijken, maar ook om oplossingen te bereiken.  

 

Ook vanmorgen hebben inwoners de moeite genomen om in te spreken op voorliggend voorstel, 

veel dank daarvoor. 

 

Ik kan het niet genoeg herhalen: voor het CDA waren en zijn het niet protesten op zichzelf, en al 

helemaal niet de loutere schreeuwers, maar voor het CDA zijn het de argumenten die tellen. Dat 

was in november zo, dat was in december zo, dat is nu zo en dat zal in de toekomst ook steeds 

zo zijn. Mensen met goede argumenten, valide, houdbaar en oprecht, die kunnen ons overtuigen. 

Luisteren naar mensen in de achterban, maar ook daarbuiten. En die mensen hebben invloed op 

de lijn die we uiteindelijk kiezen. Maar zo luistert het CDA ook vanmorgen naar de argumenten in 

deze Statenzaal. Ontvankelijk en uiteindelijk alles afwegend. Zo hoort het wat ons betreft te zijn.  

 

 

 

 
1 Alleen het gesproken woord telt. 
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Voorzitter, 

 

Als het CDA vandaag instemt met het opschuiven van de data met negen maanden, dan is dat 

niet omdat we het een voortreffelijk voorstel vinden waarmee alles is gezegd en geregeld. Nee, 

wanneer wij instemmen, dan is dat omdat we hiermee tijd kopen voor ons als PS om te komen tot 

een echt realistisch onderbouwde, duurzame langetermijnoplossing met een zo breed mogelijk 

draagvlak.  

 

Een oplossing op basis van alle argumenten die we nog kunnen ophalen en uitwisselen in de 

komende tijd. Een oplossing die op solide draagvlak in deze Staten kan rekenen. Een oplossing, 

hoe Brabants ook, die rekening houdt met landelijk ingezette ontwikkelingen, plannen en kaders. 

En daarover bestaat gewoon nog veel te veel onzekerheid om nu al met een in beton gegoten 

oplossing te komen. Geen twijfel dus van onze kant, maar verstandige behoedzaamheid. 

 

Als we vandaag instemmen geven we lucht aan de sector, want niets doen betekent dat 

ondernemers vóór 1 april een vergunningaanvraag moeten indienen. Het alternatief voor hen is 

om de wet te overtreden. Met dat dilemma wil het CDA hen niet opzadelen.  

 

Conclusie, voorzitter, het signaal naar de sector: uw argumenten zijn bij ons aangekomen, ze 

doen ertoe. Maar ook: we zijn er nog niet, we hebben tijd nodig, om met elkaar in Brabant tot een 

duurzame oplossing te komen voor werkelijk álle belanghebbenden. 


