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MOTIE EXTRA BEVEILIGDE RECHTBANK
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,
Behandelend het Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018;

Overwegende dat:
» In Brabant nog steeds veel georganiseerde drugscriminaliteit aanwezig is en dat deze
teruggedrongen dient te worden
* Dat mede door de inzet van overheidsinstanties langzaam aan meer zicht komt op deze
criminelen
* Het Rijk in haar regeerakkoord extra inzet pleegt om de strijd tegen ondermijning op te
voeren
» Er op dit moment extra beveiligde rechtbanken zijn in Rotterdam en Amsterdam

Spreken uit dat:
» Het wenselijk is dat er in Brabant de keten in de bestrijding van drugscriminaliteit kort op
elkaar en gesloten wordt georganiseerd
* Een extra beveiligde rechtbank de bestrijding van drugscriminaliteit beter zichtbaar maakt
« Een extra beveiligde rechtbank de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners van Brabant
vergroot

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
* Samen met alle Brabantse partners in onze strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit in
gesprek te gaan met het Rijk om te pleiten voor de vestiging van een extra beveiligde
rechtbank in onze provincie, speciaal voor drugs gerelateerde zaken.
» Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten van het«enderzoek.
,

En gaşn over tot de orde ran de dag.

Namens de WDļStatenfyactie Noord-Brabant,
Martijn van Gruijļtnbiijsem
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Motie: Provincie steunt Gemeenten in regionale samenwerking rond
energietransitie
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,

constaterende dat:
» Nederland de komende járen forse inspanningen dient te verrichten om de klimaatdoelen
van Parijs te halen;
» de energiebesparingsdoelen die de provincie gesteld heeft nog niet gehaald worden en we
weliswaar op koers liggen om de productiedoelen voor duurzame energie te halen, maar dit
alleen lukt als er de komende járen daadwerkelijk voldoende maatregelen worden genomen;
* er in diverse, maar niet alle, Brabantse regio's door gemeenten met betrokkenheid van de
provincie gewerkt wordt aan regionale energie strategieën
overwegende dat:
* het noodzakelijk is bij het behalen van de klimaatdoelen dat alle Brabantse gemeenten een
optimale bijdrage leveren aan de energietransitie;
» gemeenten door samen te werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van een regionale
energiestrategie tot een optimale inzet van kennis en middelen kunnen komen;
» er na maart 2018 in alle gemeenten nieuwe coalitieakkoorden worden opgesteld
» gemeenten en provincie door samen te werken effectief kennis en middelen kunnen
bundelen om energiedoelen te behalen;
» de provincie vanuit haar regie-, aanjagers- en financierende rol kan bijdragen aan het
succesvol tot stand en uitvoering komen van deze regionale initiatieven;
« Er in de 2e tranche van het energieprogramma middelen beschikbaar zijn voor inzet t.b.v. de
netwerksamenwerking
verzoeken Gedeputeerde Staten om:
* er een actieve bijdrage aan te leveren dat er in alle Brabantse regio's regionale
energiestrategieën tot stand komen;
» te bevorderen dat alle gemeenten na maart 2018 de energietransitie als speerpunt in de
nieuwe coalitieprogramma's opnemen;
» in kaart brengen wat de rol van de provincie kan zijn om de regionale energiestrategieën tot
uitvoering te brengen en PS hierover te informeren bij de perspectiefnota 2018;
en gaan over tot de orde van de dag.
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