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Motie: Verbetering sponswerking van onze Brabantse landbouwgronden

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018:
Behandelend de Begroting 2019
Overwegende dat:
- Onze provincie Brabant voor een zeer groot deel een zanderige bovengrond heeft.
- Een zanderige bovengrond met een hoog humusgehalte grote hoeveelheden regenwater kunnen bufferen
(sponswerking genoemd).
- Een humusrijke zanderige bovengrond in staat is meststoffen langer vast en beschikbaar te houden voor
de gewassen.
- Een zanderige humusrijke bovengrond een prima voedingsbodem is voor vele teelten in de landbouw en
boomkwekerij.
Constaterende dat:
- Bij onze Brabantse landbouwgronden het organische stof gehalte (humusgehalte) in de bovengrond door
veranderend (agrarisch) gebruik dę laatste decennia fors is teruggelopen, waardoor de sponswerking van
deze gronden nagenoeg verdwenen is.
- Door deze teruggelopen humusgehalten de zanderige landbouwgronden minder in staat zijn de
opgebrachte meststoffen en sproei- en regenwater vast en beschikbaar te houden voor de gewassen, met
als gevolg verdroging van de gewassen en uitspoeling van meststoffen naar ons grondwater.
- Een deel van deze problematiek tot stilstand te brengen is, danwel deels op termijn opgelost kan worden
door stelselmatig het organisch stofgehalte van onze landbouwgronden te verhogen.
- Een verbeterde sponswerking van onze zandgronden bij kan dragen bij het realiseren van een adequate
aanpak van onze klimaatsverandering. In het bijzonder de effecten van overvloedige neerslag en
langdurigere droogteperiodes
Dragen Gedeputeerde Staten op:
- Werk te maken van het duurzaam en stelselmatig verhogen van het humusgehalte in de zandgronden in
Brabant.
- Een aantal proefgebieden aan te wijzen waar op grootschalige wijze gewerkt gaat worden aan verhoging
van het bufferend vermogen van onze zandgronden.
- Ten behoeve van het stimuleren van deze proefgebieden te komen met een tijdelijk financieel
ondersteuningsvoorstel bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019
En gaan over tot de orde van de dag
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