
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 22 juni 2022 

 

 

Onderwerp: Landelijke aanpak stikstof, wat is het perspectief voor de landbouwsector in  

                    Midden-Groningen? 

Op 10 juni 2022 zijn de stikstofdoelen per gebied bekend gemaakt in de Startnotitie Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (hierna: NPLG). Daarnaast is er vanuit het Ministerie van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit de brief ‘Perspectieven voor agrarisch ondernemers’ verstuurd. 

 

In de Veld-Post van 10 juni jongstleden lazen wij dat er meer stikstofreductie in de provincie 
Groningen nodig is dan verwacht werd. In dit stuk waarin gedeputeerde Hamster van de provincie 
Groningen wordt geïnterviewd wordt de opgave van Midden-Groningen apart benoemd.   

 

De VVD-fractie realiseert zich terdege dat er echt iets moet gebeuren en ook dat de aanpak van 
stikstof geen gemeentelijke taak is. Maar dat neemt niet weg dat wij naast een industriële gemeente 
ook nadrukkelijk een landbouwgemeente zijn. Daarnaast zien wij in de kaarten die nu beschikbaar 
zijn dat agrarische sector in onze gemeente te maken krijgt met een significante opdracht. De 
tegenstelling die nu wordt creëert tussen woningbouw en de landbouwsector ons een doorn in het 
oog. Daarbij willen wij opmerken dat wij van mening zijn dat stikstof een maatschappelijk probleem 
waarbij reductie noodzakelijk is van alle sectoren zoals daar bijvoorbeeld zijn: de industrie en de 
luchtvaart.   



 

 

De VVD-fractie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college: 

Vraag 1 

Heeft u in kaart gebracht welke agrarische ondernemers geraakt worden door deze aanpak? 

Vraag 2 

Zo niet, gaat u in kaart brengen welke agrarische ondernemers geraakt worden door deze aanpak? 

Vraag 3 

Bent u in gesprek met de provincie over de gebiedsgerichte aanpak? 

Vraag 4 

Zo niet, bent u van plan om op korte termijn in gesprek te gaan met de provincie over de 
gebiedsgerichte aanpak? 

Vraag 5 

Bent u net als de VVD-fractie van mening dat er een realistische en haalbare aanpak moet zijn voor 
dit probleem? 

Vraag 6 

De VVD-fractie realiseert zich terdege dat stikstof een landelijk probleem is, maar bent u het met ons 
eens dat de agrarische sector buitenproportioneel wordt geraakt? 

Vraag 7 

Mocht een agrariër in onze gemeente in verband met de stikstofproblematiek zijn bedrijfsvoering 
willen staken dan gaan wij ervan uit dat er vanuit de gemeente proactief en flexibel wordt 
meegedacht en meegewerkt aan een nieuwe bestemming. Bent u dat met ons eens? 

Vraag 8 

De provincie Overijssel heeft een gebruiksvriendelijke website waarop alle informatie rondom het 
stikstofdossier eenvoudig te vinden is. Onze fractie vindt het belangrijk dat ook onze inwoners 
eenvoudig toegang krijgen tot deze informatie in onze provincie. Bent u dat met ons eens?  

 

Namens de fractie van de VVD 
Marjolein Vulpes 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

