Motie Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig
buitengebied
Onderwerp: aanspreekpunt voor agrariërs.
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s):

Guido Hakvoort namens Ruben Driever (CDA)
Ine Woudstra (D66)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019,
Gehoord dat:
1. Er door de stikstof- en CO2 crisis veel stress en onzekerheid is ontstaan bij de agrariërs;
Constaterende dat:
1. Wij trots zijn op onze agrariërs;
2. Veel agrariërs grote investeringen hebben gedaan om te voldoen aan de steeds weer
veranderende en aangescherpte wet- en regelgeving;
3. Investeren in de toekomst in het boerenbedrijf hierdoor steeds lastiger wordt, waardoor veel
bedrijfsopvolgers twijfelen over stoppen, doorgaan met het bedrijf of een nieuw bedrijf starten;
4. Stille armoede voorkomt onder de agrariërs;
5. Europa, het Rijk en de Provincie regelbepalend zijn.
Van mening dat:
1. De agrarische sector belangrijk is voor de natuur, het landschap en het ondernemerschap in
de Oude IJsselstreek;
2. De agrariërs een beeldbepalende factor zijn voor het buitengebied en een belangrijke rol
spelen in een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied;
3. Onafhankelijke keukengesprekken positief bij kunnen dragen aan het inzichtelijk maken van
wat er leeft en speelt in de agrarische sector;
4. Deze informatie gebruikt kan worden om betrokkenen te ondersteunen en door te verwijzen
naar betrokken instanties;
5. We ons in moeten blijven spannen voor een vitaal buitengebied/platteland.
Verzoekt het college:
a. Te onderzoeken in welke vorm of hoedanigheid een aanspreekpunt opgenomen kan worden
in de uitwerking van de visie op een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied, zoals
bijvoorbeeld:
I.
Contacten legt en onderhoudt met agrariërs;
II.
Zijn netwerk gaat inzetten om eventuele problematiek bespreekbaar te maken en zo
nodig hulp in te schakelen;
III.
Onderzoekt of agrariërs kansen zien voor doorontwikkeling naar een nog meer mensen diervriendelijk bedrijf (circulaire landbouw), dan wel naar een ander verdienmodel;
IV.
In kaart brengt welke agrariërs al dan niet een opvolger hebben of willen stoppen;
b. De resultaten van dit onderzoek voor de voorjaarsnota terug te koppelen aan de
gemeenteraad van de Oude IJsselstreek.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Driever (CDA)

Ine Woudstra (D66)

