
Schuift u aan bij de Brabantbrede Tafel Stikstof?   

  

Samen met partners, ondernemers en inwoners wil de provincie Noord-Brabant er de komende 

jaren voor zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de 

uitstoot van stikstof fors omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant. We doen dat met de Brabantse Ontwikkelaanpak 

Stikstof. Hier zijn veel belangen mee gemoeid. Daarom treffen bestuurders van alle betrokken 

partijen elkaar vier keer per jaar aan de Brabantbrede Tafel Stikstof. Nu er in veel colleges een 

wisseling van de wacht is, is er ruimte voor 2 wethouders die aanschuiven namens alle 

Brabantse gemeenten. 

  

Naast gemeenten en waterschappen neemt een breed palet van belangenorganisaties deel aan de 

Brabantbrede Tafel Stikstof. Van VNO-NCW tot Brabants Particulier Grondbezit, van Brabants 

Landschap tot de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. In de turbulente wereld van stikstof met 

soms tegengestelde belangen, staat het constructief gesprek voorop. 

  

Aanmelden 

Deelname aan de Brabantbrede Tafel Stikstof is zowel interessant voor gemeenten in het landelijk 

gebied als voor gemeenten met een stedelijk karakter. De problematiek is dermate verschillend dat 

een vertegenwoordiging uit beide typen gemeenten wenselijk is. Verder hechten we aan een actieve 

rol richting uw achterban: andere Brabantse gemeenten. Daarnaast vragen we ambtelijke deelname 

aan het Brabants Platform Stikstof. Dit eveneens vierjaarlijkse overleg vormt de voorbereiding van de 

bestuurlijke tafel. Heeft u belangstelling voor deze rol? Meld u zich dan aan bij Linda Prijs, 

omgevingsmanager. Zij gaat graag met u in overleg over de bijdrage van uw gemeente. 

  

Meer over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (kortweg de BOS). De BOS kent 3 pijlers: 

1   Sterker maken van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden: het werken aan instandhoudingsdoelen 

voor de natuur 

2   Minder stikstofuitstoot: het omlaag brengen van stikstofdepositie met bijdragen van alle sectoren 

3   Economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk maken: wat bijdraagt aan alle sectoren 

 

De pijlers zijn als 3 tandwielen van 1 mechanisme, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder het 

ene, draait ook het andere niet, is het geheel niet houdbaar, of op zijn minst zeer kwetsbaar. Door 

meerdere tandwielen tegelijk in beweging te brengen kunnen we sneller resultaat boeken. De BOS is 

een uitvoeringsagenda en een uitnodiging aan partners, betrokken ondernemers en inwoners om de 

komende jaren samen verder invulling te geven aan een robuuste natuur en welvarende economie in 

Brabant. De BOS staat namelijk ook voor: Brabant Ontwikkelt Samen. 
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