
Motie 

Onderwerp: agrarisch

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Richard de Lange (ADA) Jeanette Elstak (CDA) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 november 2021;

Overwegende dat: 
 

1. boeren en andere agrarische ondernemers worden geconfronteerd met een veelheid aan 
regels en beperkingen;

2. vergroening en verduurzaming voor de agrarische sector grote opgaven heeft doen ontstaan, 
die veelal forse investeringen eisen;

3. er reeds grote investeringen zijn gedaan in de beperking van, bijvoorbeeld, ammoniakuitstoot 
en in de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren;

4. ook in onze gemeente meer en meer andere functies in het buitengebied een plaats moeten 
krijgen;

5. boeren zich onvoldoende door de landelijke politiek vinden worden gehoord en het vertrouwen 
in het openbaar bestuur dreigen te verliezen;

6. Oude IJsselstreek een plattelandsgemeente is waar van oudsher de agrarische bedrijfstak 
een belangrijke rol in de economie en de lokale cultuur heeft gespeeld;

7. de gemeenteraad niet voorbij kan gaan aan Europese of nationale regels, en telkens een 
afweging zal moeten maken tussen agrarische belangen en belangen op het gebied van 
vergroening en de energietransitie, maar wel kiest voor een gezonde boerenstand in onze 
regio;

Besluit: 
a. uit te spreken dat de gemeenteraad kiest voor behoud van het landelijk en agrarische karakter 

van het buitengebied;
b. uit te spreken niet alleen over, maar vooral ook met onze lokale agrarische ondernemers over 

de komende ontwikkelingen te willen spreken en dat bij elke ruimtelijke ontwikkeling in het 
buitengebied van enige omvang, de gemeenteraad de gedachten en gevoelens van de in de 
omgeving gevestigde agrariërs wenst te verzamelen;

c. dat bij alle ontwikkelingen rekening wordt gehouden met de voortgang van de agrarische 
exploitatie op thans als zodanig gebruikte gronden;

d. de griffier op te dragen afschriften van deze motie te verzenden naar alle gemeenteraden in 
de Achterhoek en Twente.

en gaat over tot de orde van de dag.

Richard de Lange Jeanette Elstak
(ADA) (CDA)


