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fuXotie v:'ees:rd aan de agenda"

ûnder'nierp:Stlkstofaanpai< stag"rnotitie liaticnaal pnogl^arnena Lar:delãjk Gebied{NLFCi
Ðe ,{lger*ene il*rgade'rirag van 1iì/atersci':ap sefueåd*strcrnen bijeen
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Constaterende dat:

*l-let kabånet on vrijdag
Lû ju*:i 2#2? $estartnotitie illationaai
heeft gepublãceerd"

pregra4nr-c'Ìa Landeåijð< Gehied

Éå{i*nir¡

vsor de pnovineies riehtinggevende ¡tikstof¡'eduetiedoe*stellinger: zijn opgenorlen
díe grote effecie¡r hebben op het wen{<gebi*d en dc wer{<zaarnl'lccå*¡¡',¡êt'T ons watersei¡ap.
*Ðeu e siiksïo{reductiedeelsËeltingen
een'laijdãg

gerlcht zijn cp de agrarise$':e sector e¡'l l-let
r veei vaiÌ sn¿e werkzaarnhede¡'¡ plaatsvlnden terwijå een integrale

la*delijk
aanpak
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$trertvegende dat:
*'3e richtinggevende doelsteiüíngen grÐte
nadelige gavoigen lqebbe¡¡ r¡oor de leefhaarheÉd en
de uiívcerbaari¡eici van werkzaar'¡rhede*".' in iret lande{ijk gebied.
i

*De saeiaaleconar'r¡ische gevolgen
'tan úeze sta¡"t¡rotitle zeer ernsËlg zulley¡ zijn voor de
bedri.fvigheld en ieefbaarheid in het iaa':deiij*r gebied.

4te negati*ve ge,roigen v*ør 4e ecsnornåseh ewaarúevan Ðnroerende zaken
in het

huítengebicd ¡¡oon de i¡¡kon:sterj van Ðns wa?ersehap fcrs zulfen zijn.

+tnderr¡erners in het buít*r:gebied in
saffi¡enr¡r¡enkii'lg rnet het waterscfuap essentieel zijr.l
'loar
e*n gøed beheerran dezs gebieden efi.lffi dat ogrzieht jr"list eær' çnderdeel ,ran de CIpdossing
ztjn.

Ro*pt het Ðage{íjks Bastuur
ãan te geven rÁat:

*p

riehttng de Unie var¡ r¡llate¡'schappen

era

d* prcvin cteZeeúanú

*De dcelsteälir:gen i;it de
startn a'úLte NW6 zaer ingrijpenúe gev*\gæn hsbben ycon t¡et
'werkgebtteú vaß *ns ur¡atersehaio ,de agrariseå'le s'aetor en aanven¡/ante b*dnijven,de natuur a¡l
het laerdel?.!k gebied.
*í-iet'¿ên grøat'aela*gis *al er e€n
iniagrale aanpak k*rnt waarþij alãe re|evartte :ã*ctcren
'f

qf4

beirokken

r¡¡¡çrds¡'i

*Deze mctie bíj de Ur:ie
van lVafe¡"scha¡rpen,G.5 en P.5 van de provimcie Ze*land
gernÊenteraden kenbaar te rnaken.
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de orde,;an de dag.
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