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Deurne 

Motie inzake landelijke stikstofbeleid volgen en daar niet 
het eigen beleid op te stapelen 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 

in vergadering bijeen op 5 november 2019; 

gehoord de beraadslagingen; 

constaterende dat: 
• in 2017 het toenmalige college van Gedeputeerde Staten besloot de met de agrari 

sche sector overeengekomen maatregelen van 2028 eenzijdig op te zeggen en zes 
jaar naar voren te halen; 

• diverse Deurnese politieke partijen destijds richting de provincie Noord-Brabant 
hebben uitgesproken zich hierin niet te kunnen vinden; 

• uitvoering van het landelijke stikstofbeleid door de provincies ter hand wordt geno 
men en uitgevoerd. In IPQ (interprovinciaal overleg)-verband hebben de provincies 
na bekendmaking van het rapport van de commissie Remkes afspraken gemaakt 
over hun aanpak en doelen. Inmiddels hebben meerdere provincies besloten dat in 
IPQ-verband overeengekomen beleid uit te stellen; 

• de reden voor dit uitstel is dat voor alle provincies een gelijk speelveld moet zijn. 
Aanvullende eisen van provincies staan échte integrale duurzame oplossingen in de 
weg. In december 2019 besluitvorming over deze problematiek op de agenda staat 
van Provinciale Staten van Noord-Brabant. 

overwegende dat: 
• een sector die sinds 1990 haar N-emissie met 65% heeft teruggebracht je geen 

onrealistische en niet goed doordachte maatregelen op kunt leggen; 
• het niet kan zijn dat rechtsgeldige vergunningen zonder schadeloosstelling geheel of 

gedeeltelijk ingetrokken worden (latente ruimte); 
• afstemming van beleid tussen provincies van cruciaal belang is; verschil in beleid dat 

provincies onderling dreigen te maken, leidt tot wantrouwen in de overheid en een 
gevoel van onrecht. 

draagt het college op: 
• per brief Gedeputeerde en Provinciale Staten op te roepen om het landelijke stikstof 

beleid te volgen en daar niet het eigen beleid op te stapelen, maar juist beleid te 
ontwikkelen dat perspectief biedt aan: 

- agrarische ondernemers of zij nu voornemens zijn hun bedrijf aan te passen 
aan de nieuwe eisen en voort te zetten of te stoppen. Een eerlijke vergoeding 
dient hier deel van uit te maken; 

- woningbouwontwikkelingen teneinde te kunnen voorzien in de behoefte aan 
woningen; ______ 

- bedrijven die bijdragen aan de ster~.G111'fé in Brabant; 
d uur in onze groene provin~ 
et be oud van de leefbaar ld en sociale cohesie in de plattelandskernen. 
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