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Brabant stevent af op een nieuwe lockdown. Voor die andere lockdown krijgen we
langzaamaan perspectief, zijn er gelukkig vaccins beschikbaar. Deze nieuwe lockdown
kent nog weinig perspectief. Werkloosheid door wegtrekkende bedrijven zonder
uitbreidingsperspectief, verkeersonveiligheid en een slot op de woningbouw. Dat is de
toekomst van Brabant als we geen keuzes durven maken: is alleen onze prachtige,
soms kwetsbare Brabantse natuur het allerbelangrijkst, of misschien toch ook wel onze
inwoners die een huis, een baan en vervoer willen...?
Er moet meer vaart achter de BOS, bijvoorbeeld door alle piekbelasters die vrijwillig
uitgekocht willen worden, uit te kopen. Gedeputeerde, gaat u samen met bijvoorbeeld
Gelderland de minister vragen om eerder met het landelijke geld over de brug te
komen? Want de vrijkomende stikstofruimte is hard nodig, voor onze banen wegen en
huizen.
De natuur moet weerstand opbouwen. Dat veel auto’s elektrisch worden, en de
veehouderij en industrie innovatieve “mondkapjes” tegen depositie ontwikkelen,
helpt. Maar wat is andersom het perspectief? Hoeveel verkeersveiligheid mag er
verloren gaan door natuurbescherming? Voor de VVD is dat onbespreekbaar, daarom
dienen we een motie in. En wat is het perspectief voor Brabantse bedrijven? Hoe zorgt
u dat vrijgekomen stikstofruimte ten goede komt aan werkgelegenheid? De motie van
VVD en PvdA hierover werd door een meerderheid van PS ondersteund.
Waarom zoeken we niet harder naar Europese samenwerking en evaluatie van de
regels? Ergens in Europa stevige “groepsweerstand” opbouwen voor een bepaalde
soort geeft waarschijnlijk meer toekomst dan overbelaste habitats proberen te redden
met alle problemen van dien voor de mensen die er omheen proberen te leven. Kunt
u onze provinciale lobbyisten eens met die boodschap naar Den Haag en Brussel
sturen?
De VVD koestert de Brabantse natuur, maar wil ook dat er plaats blijft voor mensen in
Brabant. Die daar wonen, werken en zich verplaatsen. Door met de aanpak dus, maar
wel op een manier die Brabant uit een lockdown houdt.
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