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Aan de Commissaris van de Koning, de leden van Gedeputeerde Staten en de 
leden van Provinciale Staten, 

"Aileen ga je sneller maar samen kom je verder". lnspirerende woorden van onze 
Commissaris die de gemeenteraad van Heusden graag onder uw aandacht brengt 
als volksvertegenwoordiging van een gemeente die zich zorgen maakt over de 
steeds verdergaande polarisatie in het stikstofdossier. 

Zorgen die niet alleen unaniem gevoeld worden door onze gemeenteraad. Zorgen 
die ook breed leven onder onze agrarische ondernemers die zich bedreigd voelen 
in hun bedrijfsvoering en die zich niet gehoord en erkend voelen door wat we maar 
gemakshalve "de politiek" noemen. Zorgen over de gevolgen voor de natuur als er 
niet wordt ingegrepen. Juist in Heusden konnen deze dilemma's op tafel: prachtige 
uitgestrekte natuur enerzijds versus gezonde boerenbedrijvigheid anderzijds. 

Door de bijzondere ligging van de gemeente Heusden in de nabijheid van Natura 
2000 gebieden zoals het Vlijmens Ven, de Loonse en Drunense Duinen en De 
Langstraat heeft het voorgenomen provinciale beleid het gevolg dat dilemma's 
duidelijk naar voren komen. De impact is enornn. 

Alle agrarische veeteelt bedrijven in de gemeente Heusden vallen namelijk binnen 
de beoogde 5 kilometer grens. Daarnaast komt in de gemeente Heusden naar 
voren dat er als gevolg van verschillen in regelgeving tussen Rijksoverheid, de 
provincie Noord-Brabant en overige provincies er een ongelijk speelveld is 
ontstaan tussen ondernemers boven en onder de Maas. Ten derde is er door de 
voorgenomen aanpak zonder twijfel een enorme impact op het buitengebied van 
Heusden, zowel qua inrichting als leefbaarheid. Heusden als plattelandsgemeente 
zal hierdoor sterk veranderen. De vraag is hoe we dit op een goede manier met 
elkaar kunnen doen? 

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. 
lndien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 
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We hadden tot op heden in Heusden goed werkende dialoogtafels waar agrariers 
en natuurorganisaties samen met overheid aan tafel zaten en tot constructieve 
maatwerk-oplossingen kwamen. Tot nu toe heeft de genneente Heusden altijd, 
door gesprekken met alle stakeholders, oplossingen kunnen vinden die voor 
iedereen acceptabel waren. Zowel voor de agrarische sector als voor de 
beschermers van onze natuur. 

Door de verharding in dit dossier lijkt dit nu onnnogelijk te worden. 

In de ogen van de genneenteraad van Heusden is de remedie niet om vanuit 
loopgraven elkaar te bestoken met tegenstelde standpunten. In tegendeel. Deze 
steeds verdergaande verharding trekt een veel te grote wissel op de toekonnst. 

Hoe dan wel? Door de dialoog te voeren zullen maatwerkoplossingen gevonden 
kunnen worden en wordt het mogelijk voorloper te zijn in deze belangrijk 
impactvolle transitie. Op zijn Brabants weer aan tafel: tegengestelde belangen 
overbruggen door oor te hebben voor alle belangen. En als Heusden, een 
gemeente waar alle genoemde dilemma's samen komen, zijn we meer dan graag 
"gastheergemeente" om dergelijke gesprekstafels te faciliteren. 

Onze oprechte kerstwens is dat wij samen met u optrekken in dit complexe 
vraagstuk. Samen de dialoog met alle belanghebbenden kunnen vormgeven. Wij 
hanteren niet zonder trots de slogan "Samen thuis in Heusden". Dit kan een 
betekenisvolle stap zijn richting "Samen thuis in Brabant". 

"Aileen ga je sneller, maar samen kom je verder". Wij horen graag spoedig van u of 
u op onze uitnodiging ingaat. 

Namens de voltallige gemeenteraad van Heusden, 

Met vriendelijke groet, 

Willemijn van Hees 
Burgemeester 
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