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Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Brabantse Aanpak Stikstof gevolgen voor gemeente Heusden

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering va 17 december2019

Overwegende dat: /
het provinciebestuur van Brabant de BrabantseAanpakStikstofheeft gepresenteerd;
met dit voornemen het provinciebestuur een dalende)l]n van stikstofdepositie op/beschermde natuur tot stand wil brengen; II
de provincie in haar aanpak sterk afwijkt van het-iandelijk beleid en de rest van Nederland
en dit een ongelijk speelveld geeft voor de agischeondernemers;
de provincie op korte termijn (2020) stikstofruirntewil creeren binnen de 5 kilometer van
Natura 2000--gebiedenen daarbij inzettenophet uitkopen van stikstofbronnen (100 tot 200
veehouderijen); ,-'

bij het hanteren van 5 kilometer bijn§'l-hetgehele grondgebied van de gemeente Heusden -

gezien de ligging tussen het Vlijrnens Ven & Moerputten, De Loonse en Drunense Duinen
en De Langstraat--hierin valt; I
het voor de hand ligt dat in gl1iedenwaar stikstofruimte nodig is je geen nieuwe
stikstofbronnen creeert dan.wel laat uitbreiden. Hiermee het buitengebied van de gemeente
Heusden 'op slot' lijkt te gian;

Van mening zijnde dat:

dit enorm veel irnpact heeft op onze agrarische ondernemers. Veel traditioneleI
familiebedrijven voor fundamentele keuzes komen te staan en veelal (moeten) stoppen;
dit zeer ingrijpende gevolgen heeft voor ons buitengebied. De leefbaarheid op het
platteland zal-sterk achteruit gaan en ongewenste ontwikkelingen krijgen mogelijk hun
kans. Kortom: Onze plattelandsgemeente gaat hierdoor sterk veranderen.

De gemeenteraad van de gemeente Heusden besluit in gezamenlijkheid:

een brandbrief te sturen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten waarin wij onze
zorgen uiten over de impact van de voorgenomen Brabantse Aanpak Stikstof voor onze
gemeente Heusden;
de brandbrief kenbaar te maken aan alle gemeentes in de provincie Noord-Brabant.
te vragen aan het college om in verschillende gremia aandacht te vragen voor de positie
van Heusden in het kader van de Brabantse Aanpak Stikstof

En gaat over tot de orde van de dag.
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Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken
De raadsgriffier.


