Motie
Onderwerp: Midden-Groningen is trots op de boer!
De raad van de gemeente Midden-Groningen bijeen: 7 november 2019
Constaterende dat:




er de afgelopen weken verschillende boerenprotesten zijn geweest, waar ook onze boeren
bij aanwezig waren.
boeren zich door de overheid en andere organisaties onvoldoende gewaardeerd en slecht
gehoord voelen.
er de komende maanden overleg gaat plaatsvinden tussen o.a. het ministerie van LNV,
provincies en de VNG over de manier waarop stikstofreductie wetgeving ingevuld gaat
worden.

Overwegende dat:







onze gemeente een groot buitengebied heeft;
de boeren hoogwaardig voedsel produceren;
de boeren mede onderhouders zijn van ons buitengebied;
de boeren daarvoor respect en waardering verdienen;
het vertrouwen van de boeren in de overheid hersteld moet worden en dat wij als gemeente
Midden-Groningen hierin de eerste stap kunnen zetten door onze waardering uit te spreken
richting de boeren;
minister Schouten niet voornemens is agrarische bedrijven gedwongen uit te kopen ten
behoeve van stikstofreductie, maar de provincie kan beslissen dit wel te doen.

Spreekt uit dat:






de raad waardering heeft voor het werk van alle boeren en haar steunt, in het bijzonder de
boeren uit onze gemeente;
ziet met hoeveel passie zij bezig zijn met het produceren van voedsel en daarbij het
onderhouden van ons buitengebied.
het om die reden onbespreekbaar vindt dat agrarisch ondernemers zonder overleg en
afdoende financiële compensatie gedwongen weggesaneerd worden ten behoeve van
stikstofreductie wetgeving;
de wens heeft samen met boeren op te trekken om zo de toekomst van boeren in MiddenGroningen beter te waarborgen.
er bij de provincie op aan te dringen geen extra regels boven op, het landelijk beleid van
toepassing te verklaren.

Roept het college op om:


bovenstaande over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de

landelijke overheid.

en gaat over tot de orde van de dag
Slochteren, 7 november 2019
Namens de fractie(s)
Evert Offereins
VVD
………….…

Maarten van der Meijden
CDA
……………….

Marco Metscher
ChristenUnie
…………………

overgenomen
De motie is

aangenomen

met

stemverhouding

….. : …….

verworpen
fracties voor:
fracties tegen:

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019
De raad van de gemeente Midden-Groningen

Adriaan Hoogendoorn
Voorzitter

Mieke Bouwman
Griffier

Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

