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Partij voor
de Dieren

NOORD BRABANT

Statenfractie Noord-Brobant

Motie Noodfonds Verdroging

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020,
Behandelend Statenvoorstel 76/20,
Constaterende dat
* De afgelopen drie zomers (en járen) het zeer droog is geweest als gevolg van toenemende
klimaatverandering;
» Deze droge zomers grote risico's met zich meebrengen voor de natuur en onze landbouw;
» De afgelopen zomer waterschappen samen met terrein beherende organisaties/vrijwilligers
maatregelen moesten nemen om soorten te redden, zoals het overzetten van vissoorten
omdat beken dreigden droog te vallen;
* De afgelopen zomer de grootste natuurbrand in Nederland aller tijden heeft plaatsgevonden
in de Deurnsche Peel, en er 2 miljoen vrij is gemaakt voor het herstellen van het gebied;
* De provincie met het aannemen van de klimaatadaptatievisie zich inzet om in 2050
klimaatbestendig en water robuust te zijn;
Overwegende dat
* Ondanks dat er structurele maatregelen worden genomen, er op de korte termijn grote
risico's zijn voorde natuurgebieden en de bijbehorende biodiversiteit;
* Waterschappen, terrein beherende organisaties, provincie en vrijwilligers mogelijk weer
extra maatregelen moeten treffen om natuurgebieden en de biodiversiteit te beschermen;
Constaterende dat
* Het onttrekken van grondwater bijdraagt aan de verdroging;
* Ingevolge artikel 7.7. lid 1 van de Waterwet provincies een belasting mogen heffen op het
onttrekken van grondwater, o.a. om maatregelen te bekostigen die direct verband houden
met het voorkomen en tegengaan van nadelige gevolgen van grondwateronttrekking;
» De provincie een grondwaterheffing heft, maar dat deze heffing (0,019 euro per m3) pas
wordt geheven vanaf 150.000m3 (zeer grote onttrekkers) en deze heffing sinds 2011 niet is
verhoogd of geïndexeerd;
* Overwegende dat de inkomsten van deze grondwaterheffing (3,8 miljoen per jaar) niet
evenredig zijn met de maatregelen die getroffen worden om verdroging tegen te gaan;
Van mening dat de provinciale grondwaterheffing dient te worden aangepast, zowel in hoogte van
de heffing als het bereik;
Verzoeken de Gedeputeerde Staten
« Uiterlijk 1 januari 2021 een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen voor aanpassing
van de grondwaterheffing, door een verhoging van de grondwaterheffing en daarnaast het
bereik van de heffing te vergroten;
* De inkomsten van de grondwaterheffing in te zetten voor het tegengaan van verdroging op
de lange termijn en tegelijkertijd een Noodfonds Verdroging in te stellen, om op de korte

termijn noodmaatregelen te bekostigen ter voorkoming van nadelige gevolgen voor de
natuur;
En gaan over tot de orde van de dag
Tom Ludwig
GroenLinks

Anne-Miep Vlasveld
Partij voor de dieren

Deze motie is mede ingediend op verzoek van
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