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Onderwerp: Schriftelijke vragen art 33 RvO inzake landelijke aanpak stikstof

Geachte leden van de raad,

Op 22 juni 2022 heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over de landelijke aanpak stikstof 
en het perspectief voor de landbouwsector in Midden-Groningen. In deze brief beantwoorden wij de 
schriftelijke vragen van de VVD-fractie. De antwoorden staan direct onder de vragen. Voordat we op 
de beantwoording van de vragen ingaan staat hieronder cursief de door de VVD-fractie gegeven 
inleiding op de vragen:

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.
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Vraag 1: Heeft u in kaart gebracht welke agrarische ondernemers geraakt worden door deze 
aanpak?

Antwoord:
Het Rijk stelt de doelen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof vast. De provincies gaan 
bepalen hoe dat gebeurt. Zij maken samen met regionale partijen een gebiedsplan. Dat plan moet 
uiterlijk in de zomer van 2023 klaar zijn. In de komende periode wordt duidelijk wat het gevolg is 
voor de landbouwsector in Midden-Groningen. Ook wordt dan duidelijk om welke agrariërs het gaat.

Vraag 2: Zo niet, gaat u in kaart brengen welke agrarische ondernemers geraakt worden door 
deze aanpak?
 
Antwoord:
Gemeente Midden-Groningen gaat dit niet in kaart brengen. Want in het komende jaar wordt met 
de aanpak van de provincie Groningen meer duidelijk. Het resultaat is een gebiedsplan voor de 
provincie Groningen. Zie ook antwoord op vraag 1. Verder brengen we in de komende periode de 
landbouw en de rol van de gemeente Midden-Groningen in kaart. 
 
Vraag 3: Bent u in gesprek met de provincie over de gebiedsgerichte aanpak? 

Antwoord:
Ja, de provincie Groningen heeft een ambtelijk team opgericht dat over de stikstofopgave gaat.  Er 
zijn al contacten gelegd met dit team. Zij zijn voor ons, en wij zijn voor hen, een belangrijke 
gesprekspartner. Onder andere zal de gebiedsgerichte aanpak aan de orde komen. Ook is er 
bestuurlijk contact geweest met de provincie Groningen. De provincie Groningen wil voor de zomer 
met een procesvoorstel komen. We betrekkende de door uw raad aangenomen Motie 03 ‘een 
duurzaam en eerlijk stikstofbeleid met respect voor mens, dieren en natuur’ als vertrekpunt in onze 
gesprekken.
 
Vraag 4: Zo niet, bent u van plan om op korte termijn in gesprek te gaan met de provincie over 
de gebiedsgerichte aanpak?
 
Antwoord:
Zie vraag 3.
 
Vraag 5: Bent u net als de VVD-fractie van mening dat er een realistische en haalbare aanpak 
moet zijn voor dit probleem?
 
Antwoord:
We vinden het belangrijk dat de agrariërs en gemeente betrokken zijn bij het opstellen van het 
gebiedsplan. Vooraf is duidelijkheid gewenst over de kaders en rollen van de betrokken partijen. We 
zien een realistische blik en haalbaarheid als uitgangspunten voor het gebiedsplan. Voor de 
ondernemers en hun gezin moet er een toekomstperspectief zijn. Het verminderen van de uitstoot 
van stikstof is een gedeelde opgave voor landbouw, industrie, bouw en mobiliteit.
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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?
 
Antwoord:
De landbouw is een belangrijke sector in onze gemeente. In hoeverre de provinciale aanpak de 
boeren in Midden-Groningen raakt is nu nog niet duidelijk. Alle sectoren moeten straks minder 
stikstof uitstoten. Daarom moeten ook de industrie, transport en andere sectoren een bijdrage 
leveren. We maken ons hard voor een evenredige verdeling voor de oplossing van het probleem.
 
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?
 
Antwoord:
We staan altijd open voor nieuwe initiatieven. Daarbij hoort een houding van ‘Ja mits’. Eind vorig 
jaar is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door uw raad. Hierin staan de meest recente 
kaders. Als de komende periode blijkt dat dit kader om een aanpassing vraagt, dan gaan we daar 
natuurlijk mee aan de slag.
 
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?
 
 Antwoord:
We vinden het belangrijk dat onze inwoners snel en makkelijk toegang hebben tot beschikbare 
informatie over stikstof. We gaan op onze website een verwijzing maken naar bijvoorbeeld de 
websites van de provincie Groningen en/of BIJ12. Organisatie BIJ12 ondersteunt provincies bij de 
uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de 
fysieke leefomgeving.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


