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Motie 03. Vreemd aan de orde van de dag 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2022 

over een duurzaam en eerbik stikstofbeleid met respect voor mens 

anleiding 

ederland heeft al tientallen jaren een stikstofprobleem. De Rijksoverheid bedacht in 2015 een 
plossing, het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State vond in mei 2019 dat dit een 
nvoldoende antwoord was op de aanpak van de stikstof. De hoogste bestuursrechter stelde toen 
pst dat het PAS niet werkt. Het PAS mocht volgens deze uitspraak niet gebruikt worden voor het 
=rlenen van vergunningen die extra neerslag van stikstofverbindingen in de Natura 2000-gebieden 
~roorzaakten. 

at had tot gevolg dat vergunningaanvragen van naar schatting 18.000 bouw- en 
ifrastructuurprojecten werden stilgelegd. Volgens de bouwbedrijven zouden hiermee 27.000 banen 
unnen vervallen. 

e crisis ontstond in 2019, maar was zeker niet nieuw. In 1991 werden al de eerste Europese normen 
~stgesteld. Europese landen zijn verplicht te voldoen aan de Habitat-richtlijn, die stelt dat in de 
atura 2000 gebieden gestreefd moet worden naar een `gunstige staat van instandhouding'. 

m de situatie op de lange termijn (tot 2030) op te lossen werd een commissie ingesteld onder 
eiding van Johan Remkes en die bracht op 8 juni 2020 haar eindrapport uit, "Niet alles kan overal". 
ierin adviseerde zij de landelijke uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van 2019. In 
epaalde gebieden, dicht bij natuurterreinen zelfs hoger. 

et huidige kabinet is nu met een plan gekomen als antwoord op het rapport van Remkes, die voor 
alen zeer rigoreus uitpakt met een kaartje waarvan vele boeren de haren recht overeind gingen 
:aan. Dat leidde tot vele acties. 

otgens heeft ontkennen of het opnieuw naar de tekentafel sturen van de Rijksoverheid niet veel 
In, in 3 jaar tijd zij ze niet verder gekomen dan wat nu voorligt. Laten we de handschoen oppakken 
n het op provinciaal niveau aanpakken, maar wel onder onze voorwaarden! 

aatwerk en gebiedsgericht vergunnen van economische activiteiten kan alleen op basis van 
Wederkerigheid. De landbouw kan zeker een fantastische bijdrage leveren aan een vitaal platteland 
laar dan wel onder voorwaarden. Laten we die mét alle betrokkenen verder uitwerken en niet de 
idividuele boer tot slachtoffer maken. Op die manier werken we samen aan een leefbare wereld 
por mens, ratuur en dier. ~ 

verwegende dat: 

• De stikstofreductie een erg grote, maar zeker noodzakelijke opgave is om onze aarde 
leefbaar te houden voor mens, dier en natuur; 

• Provinciale overheden op dit moment aan zet zijn om met een plan te komen om de door he 
rijk opgelegde stikstofreductie te realiseren; 

• Er over het algemeen veel bereidheid is onder boerenbedrijven om mee te werken aan de 
gezamenlijke verduurzamingsopgave en over te gaan op natuur inclusieve methoden en 
kringlooplandbouw; 

• Het belangrijk is om boerenbedrijven als volwaardige gesprekspartners mee te nemen in de 
totstandkoming van de provinciale landbouwvisie. 
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staterende dat: 

• Veel PAS-melders vanwege de onverbindendverklaring van het PAS onzeker zijn over het 
voorbestaan van hun onderneming; 

• Veel boerenbedrijven nu weinig perspectief en duidelijkheid hebben over het voortbestaan 
van hun bedrijf, al dan niet de manier waarop; 

• De landelijke stikstofreductiekaart erg specifiek lijkt en tot veel zorgen heeft geleid onder 

boerenbedrijven in onze gemeente, 

ragen wij het college om bij het provinciale bestuur middels een brief aan te dringen op: 

• Een landbouwvisie die in samenwerking met boerenbedrijven, terreinbeheerders, 
natuurorganisaties, het bedrijfsleven, de waterschappen en de lokale overheden wordt 
uitgewerkt en waarin een duidelijken helder perspectief wordt gegeven voor 
boerenbedrijven; 

• Een gebiedsgerichte aanpak voor stikstofreductie waar de landelijke stikstofreductiekaart e 
indicatie en beginpunt fungeert; 

• Het blijvend monitoren en evalueren van de effectiviteit van het stikstofbeleid dat door de 
provincie vastgesteld zal worden; 

• Betere ondersteuning voor boeren bij de transitie naar natuur inclusieve- en 
kringlooplandbouw. 

• Een oplossing voor de PAS-melders, om de PAS-melders meer duidelijkheid te verschaffen 
over het voortbestaan van hun bedrijf; 

gaat over tot de orde van de dag 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022 

De raad van de gemeente Midden-Gronin en 

Mieke Bouwman 

Griffier 



Christen 
GROENLINKS ~ • • ~~ PvoA Unie 

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. 


