Lokaal Brabant

*

)A I
mĚĚm
4

h

KOERS
WĚÊÈÊĚĚ
m

Duurzame bodem in Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 21 aprilt
Constaterende dat:
» d e provincie blijkens het bestuursakkoord en het Provinciaal Milieu en Waterplan
duurzaam bodembeheer hoog in het vaandel heeft staan;
» concrete cijfers over de (lokale) Brabantse bodemgesteldheid ontbreken;
® het planbureau voor de leefomgeving in haar rapport Evaluatie Meststoffenwet 2016
stelt dat er een drempel ligt voor boeren voor het nemen van
bodemvitaliteítsmaatregelen omdat deze op korte termijn alleen maar geld kosten;
» d it zelfde rapport stelt dat een meer gebiedsgerichte aanpak van het mestprobleem
nodig is om lokale milieuoverschrijdingen tegen te gaan;
o veel gronden in eigendom van de provincie verpacht worden aan de hoogste bied er
voor één jaar waarbij geen specifieke toetsing is aan bodemvruchtbaarheid;
» ZLTO een bodempaspoort heeft ontwikkeld om de bodemkwaliteit te monitoren en
dat dit paspoort gebruikt wordt door het groenontwikkelfonds Brabant.
Overwegende dat:
» d uurzaam bod embeheer begint bij het goed formuleren van de doelstellingen;
» d uurzaam ook betekent dat een langere verpachting leid t tot resultaat;
« een bodempaspoort een goed instrument kan zijn.
Vragen Gedeputeerde Staten:
» gegevens bij elkaar te brengen over de bodemvitaliteit op lokaal niveau;
« held ere parameters bij elkaar te brengen en daar nodig te ontwikkelen voor wat
verstaan wordt onder een duurzame bod em voor divers gebruik;
« verpachting van provinciale gronden dusdanig in te richten dat duurzaam bod em
gebruik voorop staat;
« richting Provinciale Staten hiertoe met een voorstel te komen en waar dit extra geld
kost dit via een begrotingswijziging voor te leggen aan Provinciale Staten..
En gaan over tot de orde van de dag.
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