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Amendement Geld naar veiligheid in het buitengebied

A3

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 december 2017, ter bespreking van
Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG
Constaterende dat:
»

BMC Advies afgelopen juni in een opdracht van de provincie Noord-Brabant het rapport
'Ondertussen in het buitengebied' heeft opgesteld, met daarin de conclusie dat 'er meer
bestuurskracht van overheden nodig is tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied';1

Overwegende dat:
*

Brabantse Boswachters bij de provincie smeken om cameratoezicht in het buitengebied;2

*

Een verstandig college direct zou stoppen met de versnelde aanleg van nepnatuur en de prioriteit
zou leggen bij een veilig buitengebied;

Besluiten:
De volgende tekst in Ontwerpbesluit I 77/17 B
"Besluiten:
1. Instemmen met beleidsactualisatie van BrUG.
2. Voor het deelprogramma Biodiversiteit 8i Leefgebieden de Begroting 2018 met C 7 mln te wijzigen met
als dekkingsbron de bestuursakkoordmiddelen.
3. Voor het deelprogramma Biodiversiteit 8t Leefgebieden in te stemmen met de verwerking van de
meerjarige effecten van C 28 mln in de meerjarenraming 2019 t/m 2022 met als dekkingsbron de
bestuursakkoordmiddelen.
4. Voor het deelprogramma Natuur 8t Samenleving in te stemmen met de verwerking van de meerjarige
effecten van C 6 mln in de meerjarenraming 2019 t/m 2022 met als dekkingsbron de
bestuursakkoordmiddelen.
5. Voor de inzet van de resterende ILG-middelen voor Natte Natuurparels, enclaves in het NNB en voor
sleutelprojecten (initiatieven uit de samenleving) de Begroting 2018 te wijzigen door C 14 mln over te
hevelen naar de reserve Natuur, waarna de reserve ILG wordt opgeheven.
6. Instemmen met het Addendum 2 bij de Provinciale grondnota 2013.
7. Instemmen met de aanpak van de herijking en het verlengen van de pilot EVZ's in 2018.
8. Instemmen met de actualisatie van de opdracht aan het GOB.
9. Instemmen met het ontschotten van de middelen voor het Natuurnetwerk Brabant.
10. Instemmen met de aangepaste KPľs van het GOB."
Te wijzigen in

1 https://www.bmc.nl/persbericht-meer-bestuurskracht-nodiq-criminaliteit-buitenaebied/
2 https://www.bndestem.nl/berqen-op-zoom/riidt-u-weer-mee-opnieuw-spoor-hennepafval-lanqs-weq-berqenop-zoom-video~ac9271 fd/

"Besluiten:
1. C35 miljoen voor de intensivering van de uitvoering van het biodiversiteitsbeleid, de C6 miljoen voor de
continuering van de verankering van natuur in de samenleving en de totale restant ILG middelen van
C14 miljoen gezamenlijk te reserveren voor het vergroten van de veiligheid in het buitengebied."

en gaan over tot de orde van de dag.
Maikel Boon
PVV Noord-Brabant

