MOTIE
Artikel 34 Reglement van Orde
Motie vreemd aan de orde van de dag.
Onderwerp: Stikstofbeleid
De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op 28 juni 2022
Overwegende dat:
– gepubliceerd landelijk stikstofbeleid ingrijpende consequenties zal hebben voor agrarische
bedrijven binnen Berkelland als plattelandsgemeente en voor het toekomstperspectief voor onze
jongeren
– de voorgestelde maatregelen grote effecten hebben op de vitaliteit van ons buitengebied
– deze onevenredige druk op de agrarische sector grote impact zal hebben op de leefbaarheid
van onze plattelandsgemeente Berkelland
– meten aan de bron belangrijk is om effecten van innovaties te registreren
– de feitelijke staat van de natuur moet worden beoordeeld en vervolgens moet worden
nagegaan wat nog nodig en mogelijk om aangewezen soorten in stand te houden en om doelen
te bereiken
– gemeenten in de regio Achterhoek de stikstofproblematiek in gezamenlijkheid met de provincie
moeten aanpakken
Roept de provincie Gelderland op
– samen met gemeenten in de regio Achterhoek in te zetten op haalbare en realistische doelen
– perspectief te bieden aan boeren, mede vanuit te willen zijn van een betrouwbare overheid,
ook voor de zogenaamde PAS-melders, als ook voor het behoud van de sociale cohesie op het
platteland
– vanuit het uitgangspunt een betrouwbare overheid te willen zijn bij het ontwikkelen van een
regionaal plan voor de Achterhoek, zich maximaal in te zetten om gedwongen bedrijfsverkoop en
beëindiging te voorkomen
verzoekt het college
deze motie onder de aandacht te brengen van het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland, aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de colleges en raden van de
gemeenten in de regio Achterhoek (incl. Lochem, Montferland en Zutphen)
en gaat over tot de orde van de dag.
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