GROEN

fY] ({Į-lolő

NOORD BRABANT

Motie Draagvlak voor beleid
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020,
Behandelend

Bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:
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»

het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim alle partijen uitnodigt om een
bijdrage te leveren voor Brabant, omdat het belangrijk is om breed draagvlak te
hebben voor de koers die de provincie vaart. Zo geven we samen vorm aan een
nieuwe, open manier van samenwerken binnen de Brabantse politiek;
het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim een 'open akkoord is waarbij alle
partijen ruimte hebben om hun visie en standpunten in te brengen. Draagvlak voor
transities en het tempo hiervan wordt een belangrijke toetssteen voor beleid;
De nieuwe coalitie zegt maximaal te streven naar draagvlak en dat draagvlak voor
snelheid gaat;
De nieuwe coalitie zegt actief op zoek te gaan naar draagvlak onder de Brabantse
inwoners. Via pilots experimenteren met draagvlakmetingen, digitale methodes om
Brabanders te raadplegen en nieuwe manieren om de Brabantse bevolking te
betrekken bij besluitvorming van de provincie.

Verzoekt het nieuwe college:
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Uit te werken hoe draagvlak wordt gemeten en wanneer er gesproken kan worden
over voldoende draagvlak;
In de komende járen geen buslijnen te schrappen vanwege te weinig passagiers,
maar dit te laten afhangen van het draagvlak in de betreffende gemeenten;
In de komende járen (snel)fietspaden aan te leggen waar er voldoende draagvlak is
onder de bevolking;
Geen bedrijventerreinen te ontwikkelen waar er onvoldoende draagvlak is binnen de
betreffende gemeente;
Geen mega mestfabrieken of megastal te vergunnen zonder dat er draagvlak is in de
betreffende gemeente
Geen kerncentrale te vergunnen zonder dat er draagvlak is in de betreffende regio.

En gaan over tot de orde van de dag,
Groen Links
Hagar Roijackers

Tom Ludwig

Michiel Philippart

Anne van Diemen

Jade van der Linden

