
Motie Stikstof

 

Onderwerp stikstofproblematiek in De Ronde Venen

 

De raad van de gemeente De Ronde Venen, bijeen op 30 juni 2022,

 

Constaterende dat:     

• er deze week door een meerderheid in de Tweede Kamer is vastgesteld dat het reduceren van de

stikstofuitstoot niet ter discussie staat;

• de nu te nemen overheidsmaatregelen mogelijk ingrijpende gevolgen zullen hebben voor (de 

gezinnen van) agrarische ondernemers, de bedrijfsvoering in de agrarische sector en het 

toekomstige gebruik en de leefbaarheid van het grote landelijke buitengebied in onze gemeente;

• veel direct betrokkenen in onze gemeente in grote onzekerheid verkeren over hun vooruitzichten 

en verontrust zijn over de impact van het overheidsbeleid op hun toekomst;

• de gesignaleerde problematiek betrekking heeft op landelijk en provinciaal beleid, maar dat de 

lokale gemeenschap en de lokale overheid geconfronteerd gaan worden met de uitwerkingen van 

dat beleid;

 

Overwegende dat:

• de landelijke overheid aan de provincies heeft opgedragen om vóór 1 juli 2023 in hun 

gebiedsaanpak een gedragen stikstofreductieplan te presenteren, dat in overeenstemming moet 

zijn met de ‘richtinggevende doelstellingen’, maar de provincies volgens de landelijke overheid 

eigen bewegingsruimte hebben;

• bovengenoemd uitgangspunt mogelijk ingrijpende gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid, 

werkgelegenheid en de economie van het platteland;

• de stikstofproblematiek en de daaraan gekoppelde uitvoering van het overheidsbeleid ook gericht 

moet zijn op het bieden van ruimte voor dialoog met en innovatie met stakeholders van het gebied;

• het aspect rechtszekerheid voor de getroffen groepen ondernemers bij het vast te stellen 

stikstofreductieplan mede een duidelijke plek moet krijgen met betrekking tot de huidige en 

toekomstige bedrijfsvoering van de agrarische sector moet worden onderkend en niet slechts 

ingeperkt wordt door focus op een ‘stoppersregeling’.

 

Draagt het college op:

• Om op korte termijn het initiatief te nemen om te komen tot overleg met (vertegenwoordigingen 

van) lokale agrarische ondernemers om een goed inzicht te krijgen in hoe de betreffende 

ondernemer zijn/haar lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaart en in de toekomst voorziet;

• Vanuit het belang van onze landelijke gebiedsgemeente een faciliterende en verbindende rol te 

vervullen om de cohesie tussen agrarische ondernemers en andere sectoren en 

inwoners(groepen) in onze gemeente te bevorderen met betrekking de te nemen 

stikstofreductiemaatregelen;



• Bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op het ontwikkelen van doeltreffend en gedragen

beleid om tot de beoogde doelstelling te komen, waarbij iedere sector evenredig bijdraagt aan de 

gestelde doelstelling. 

• De inhoud van deze motie, doormiddel van een brief, zo spoedig mogelijk kenbaar maakt aan de 

Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht.

 

En gaat over tot de orde van de dag.
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