
De VVD wil de enorme ontwikkeling

van Brabant gaande houden.

Economisch, voor woningbouw en met

nieuwe infrastructuur. In uiterste

gevallen kunnen we afwijken van

landelijke regels, als we daarmee doen

wat nodig is voor economische en

maatschappelijke ontwikkeling.

Wij willen regels op basis van de

kunstmatige Natura-2000 structuur en

het totaal ongeschikte Aerius-

rekenmodel niet uitvoeren; de feitelijke

stand van de natuur moet maatgevend

zijn. Noord-Brabant dient hier geen

uitzondering op te zijn.

Inwoners en ondernemers van Noord-

Brabant verdienen zekerheid en een

gelijk speelveld. Daarom wil CDA

Brabant zo min mogelijk provinciale

regels bovenop Europese en landelijke

regelgeving.

De landelijke stikstofregels gelden

voor alle provincies.

Brabant loopt al een tijdje voorop met

de stikstofaanpak. Logisch, want de

problemen raken onze provincie hard.

De PvdA wil het Brabantse tempo

vasthouden, maar dringt er wel op aan

dat andere provincies ook op stoom

komen, zodat we uniforme regelgeving

krijgen voor het hele land.

Behoeft in onze beleving geen verdere

argumentatie.

Al sinds 7 juli 2017 wijkt Brabant af van

het landelijke stikstofbeleid. Dit heeft

gezorgd voor veel onduidelijkheid,

rechtsongelijkheid en een onzekere

toekomst voor de betrokken

ondernemers. Dit moet afgelopen zijn.

Noord-Brabant hoeft niet Roomser te

zijn dan de paus. Bovendien mogen

Brabantse ondernemers niet

benadeeld worden ten opzichte van

collega's uit andere provincies.

BVNL heeft grote moeite met de

huidige stikstofregels. Op zijn minst

moet de rijksoverheid de

stikstofnormen versoepelen naar het

niveau van Duitsland. De provincie alle

normen gelijkstellen met de rest van

Nederland. Er moet altijd een gelijk

speelveld zijn.

BBB Noord-Brabant wil niet dat er

strenger geacteerd wordt op de

stalaanpassingen, betreffende de

emissiearme maatregelen, dan het

landelijke beleid. Ook op andere

gebieden willen we geen strengere

regels dan landelijk / andere

provincies.

De oplossing van de

stikstofproblematiek is een landelijke

(en zelfs Europese) opgave met

uitvoering door de provincie.

Hetzelfde speelveld in heel Nederland.

Daarnaast zijn de stikstofregels als

enige criterium voor natuurbeleid

Brabant heeft een zware opgave in het

terugdringen van stikstof en wil

vooroplopen met de landbouwtransitie.

Brabant kan de proeftuin worden voor

Nederland en Europa, maar dient dan

wel de ruimte te krijgen van de

nationale en Europese overheid om te

versnellen én te experimenteren.

In elke provincie is snel minder uitstoot

van stikstof nodig voor bescherming

van de natuur. De stikstofuitstoot in

Brabant is hoog en zorgt voor

verslechtering van de natuur en een

ongezonde leefomgeving. GroenLinks

wil een snelle verlaging van de

stikstofuitstoot.

Van de oorspronkelijke biodiversiteit is

maar 15% over. Overbemesting,

stikstof en verdroging brengen de

overgebleven natuur ernstige schade

toe. Brabant kan het zich niet

veroorloven om soepeler te zijn dan nu

al is afgesproken.

Volt wil zo snel mogelijk inzetten op het

verlagen van de stikstofuitstoot. Volt

ziet dat de opgave in Brabant groot is,

niet alleen voor de landbouw maar ook

voor de industrie. Dit vraagt dat wij

daarin extra stappen zetten.
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totaal ongeschikt gebleken en dient dit

als zodanig sowieso aangepast te

worden.

Kijk ook naar de regels in de directe

nabije landen. De constrasten zijn

groot.

JA21 vindt het zeer schadelijk dat

Brabant met de Brabantse toppen

strenger is voor boeren en bedrijven

dan andere provincies. We moeten dit

zo snel mogelijk terugdraaien. Brabant

mag niet strenger zijn dan landelijk

strikt noodzakelijk.
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