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MOTIE

vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering van: 15 oktober 2019

Behorende bij agendapunt 1
Ondenrverp Stikstofbeleid

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 15 oktober 2019.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018

Ovenregend dat:
1. Na kennis te hebben genomen van de aanbevelingen van o.a. de commissie

Remkes/ adviescommissie Stikstofproblematiek dat eerst kwetsbare gebieden
moeten worden beschermd.

2. Er geen dogma's zt¡n in de zoektocht naar oplossingen.
3. De zoektocht in onze regio naar oplossingen effect zal hebben op alle onderdelen

van de samenleving van overheidsinstanties, ondernemers tot inwoners.
4. ledere bijdrage tot vermindering van stikstofuitstoot door genoemden onder ad 3 kan

leiden tot oplossingen voor verbetering van natuurdoelstellingen, leefbaarheid en
economie.

5. Verkeer een belangrijke factor is bij het behalen van natuur-doelstellingen.
6. Snelheidsbeperking in het algemeen een flinke bijdrage levert aan vermindering

stikstofuitstoot.
7. Afname van verkeersbewegingen in de nabijheid van N-2000 gebieden een bijdrage

levert aan de opname stikstof op N-2000 gebieden.

Vezoekt het college van burgemeester en wethouders om in overleg te treden met de
wegbeheerders, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en provincie Noord-
Holland, om te komen tot "snelheidsbeperkende" maatregelen en maatregelen die
leiden tot afname van "verkeersbewegingen" op alle wegen en dijken die door of langs
bestaande N-2000 gebieden leiden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Stemming hoofdelijk

VERGADERDATUM

ONDERWERP

Raadslid

TOTAAL

Motie / mæ#aent

I 5 0KT, 2019

¿vo{ti .rr.ee¡.'r,l, <l ;(, v+sl h¿G¡ t,
I

Voor Tegen

A'etrms VenrorPen

mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

de heer P.C. de Waal

mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden

de heer H.J. Vinke

de heer L.J.M. Schagen

mevrouw R.M. Langerijs-Groot

de heer N.C.M. de Lange

mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange

de heer G.J.M. Groot

de heer A.N. Commandeur

mevrouw l. L. Bregman-Middelburg

mevrouw M.L. van Boven

de heer M. Bakker
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