
From: Mariska Wolfs <m.wolfs@haaren.nl>
Sent: vrijdag 20 januari 2017 11:57:23
To: 'gemeente@aalburg.nl'; 'info@alphen-chaam.nl'; 'gemeente@asten.nl'; 'gemeente@baarle-nassau.nl'; 'info@bergeijk.nl'; 

'stadskantoor@bergenopzoom.nl'; 'gemeente@bernheze.org'; 'info@gemeentebest.nl'; 'info@bladel.nl'; 'info@boekel.nl'; 
'gemeente@boxmeer.nl'; BOX-Gemeente; 'gemeentebreda@breda.nl'; 'info@cranendonck.nl'; 'gemeente@cuijk.nl'; 'info@deurne.nl'; 
'info@dongen.nl'; 'gemeente@drimmelen.nl'; 'gemeente@eersel.nl'; 'gemeente@eindhoven.nl'; 'info@etten-leur.nl'; 
'info@geertruidenberg.nl'; 'gemeente@geldrop-mierlo.nl'; 'info@gilzerijen.nl'; 'info@goirle.nl'; 'info@grave.nl'; 
'gemeente@halderberge.nl'; 'postbus@heeze-leende.nl'; 'gemeente@helmond.nl'; 'gemeente@s-hertogenbosch.nl'; 'info@heusden.nl'; 
'gemeente@hilvarenbeek.nl'; 'gemeente@laarbeek.nl'; 'info@landerd.nl'; 'info@loonopzand.nl'; 'info@gemeente-mill.nl'; 
'info@moerdijk.nl'; 'gemeentehuis@nuenen.nl'; 'info@oirschot.nl'; 'gemeente@oisterwijk.nl'; 'gemeente@oss.nl'; 
'gemeente@reuseldemierden.nl'; 'info@roosendaal.nl'; 'gemeente@rucphen.nl'; 'postbus@sintanthonis.nl'; Gemeente-SMG; 
'gemeente@someren.nl'; 'gemeente@sonenbreugel.nl'; info (gemeente Steenbergen); 'gemeente@tilburg.nl'; 'postbus83@uden.nl'; 
'gemeente@valkenswaard.nl'; 'gemeente@veldhoven.nl'; 'gemeente@vught.nl'; 'gemeente@waalre.nl'; 'info@waalwijk.nl'; 
'info@werkendam.nl'; 'gemeente@woensdrecht.nl'; 'gemeente@woudrichem.nl'; 'gemeente@zundert.nl'; 'info@meierijstad.nl'

Cc:
Subject: FW: Motie van de gemeenteraad die verspreid moet worden (GS en PS Brabant en colleges en raden van Brabantse gemeenten)

Beste Griffier en bestuurssecretaresse,

Graag bijgaande motie verder uitzetten bij uw College en Raad.

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Mariska Wolfs

Bestuurssecretaresse

Beschrijving: 
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Gemeente Haaren

Postadres: Postbus 44, 5076 ZG

Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV HAAREN

Email: bestuurssecretaresse@haaren.nl

� (0411) 62 72 49

� gemeente@haaren.nl

www.haaren.nl

Beste College van Gedeputeerde Staten van Brabant,

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Haaren van 22 december 2016 is unaniem een motie vreemd aan de orde van de dag 

aangenomen. 

De motie heeft betrekking op de Provinciale Verordening Stikstof. 

In deze verordening wordt de termijn waarin stikstofuitstoot moet worden verminderd aanmerkelijk ingekort.

De motie roept op om de afspraken uit een eerder afgesloten convenant te respecteren.

Op verzoek van de gemeenteraad van Haaren breng ik deze motie onder uw aandacht.

Met hartelijke groet, 

Eric Dammingh

Raadsgriffier

Met hartelijke groet,

Eric Dammingh

Raadsgriffier

gemeente Haaren,

 0411 627294

06 13701183



algemeen  (0411) 62 72 82

✉? griffie@haaren.nl
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Voorbehoud Gemeente Haaren

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht verwoord is. 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Indien het wordt ontvangen door iemand anders, 
wordt de ontvanger verzocht het te retourneren aan de afzender. Voor reacties/antwoorden wordt u verzocht het algemene adres 
gemeente@haaren.nl te gebruiken. 
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