
Onderwerp: landelijk beleid stikstof

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Herman Vreeman (DorpEnPlattelandBeweging)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 juni 2022;

Constaterende: 
- dat op vrijdag 10 juni, de aangewezen minister de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk

Gebied (NPLG) heeft gepresenteerd;
- dat dit beleid landelijk uitermate ingrijpend is voor de agrarische sector in het algemeen;
- dat delen van de provincie Gelderland heel hard getroffen worden door dit nieuw geformuleerde   
  beleid; 
- dat in onze gemeente de gestelde doelen op dit moment tot grote onzekerheid leiden bij betrokkenen
  en naar gevreesd moet worden in individuele gevallen mogelijk onhaalbaar zullen blijken;
- wetende dat de raad van de gemeente Oude IJsselstreek geen mandaat heeft op dit dossier, maar 
  constaterende dat de landelijke overheid uitvoering van het dossier bij de Provincie Gelderland heeft 
  gelegd;

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek spreekt uit dat: 
- hij beseft dat gepubliceerd landelijk beleid ingrijpende consequenties zal hebben voor 
  agrarische bedrijven binnen de gemeente Oude IJsselstreek als plattelandsgemeente en het 
  toekomst perspectief voor onze jongeren en verklaart zich solidair met de getroffen bevolkings- 
  groepen en aanverwante beroepsgroepen; 
- de voorgestelde maatregelen grote effecten hebben op de vitaliteit van ons buitengebied en deze 
  onevenredige druk op de agrarische sector grote impact zal hebben op de leefbaarheid van 
  plattelandsgemeenten;
- meten aan de bron de juiste methode is om de effecten van innovaties te registreren;
- de feitelijke staat van de natuur moet worden beoordeeld en daarbij dient te worden nagegaan wat 
  nodig is voor de instandhouding van de aangewezen soorten;
- de lokale overheden in de regio, de stikstof problematiek in gezamenlijkheid aanpakken;
- de natuurgebieden in de gemeente die onderdeel zijn van het Gelders Natuurnetwerk geen 
  statusverandering opgelegd krijgen maar onder de huidige regelgeving blijven vallen;

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek roept de provincie Gelderland op: 
- om samen met gemeenten middels een gebiedsvisie in te zetten op haalbare en realistische doelen;
- om zich in te spannen voor het zoveel mogelijk behouden van landbouwgrond in de gemeente Oude 
  IJsselstreek;
- dat perspectief moet worden geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van een betrouwbare 
  overheid, ook voor zogenaamde PAS-melders en zodanig dat de sociale cohesie op het platteland    
  behouden blijft;
- vanuit het uitgangspunt een betrouwbare overheid te willen zijn bij een te ontwikkelen provinciaal 
  saneringsplan zich maximaal in te zetten om gedwongen bedrijfsverkoop en beëindiging te  
  voorkomen;
- om zich te verzetten tegen een onredelijke uitleg van wet- en regelgeving en het primaat te leggen bij
  boerenbedrijven en hun bewoners om zo de leefbaarheid van dorp en platteland te bewaren;



Verzoekt het college; 
- deze motie onder de aandacht te brengen van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en 
  de politieke fracties in de Provinciale Staten van Gelderland en de fracties in de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening:

H. Vreeman


