
        

 

Motie 
 

REG. NR. M XXX 

AGENDAPUNT: XX. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  

 

ONDERWERP: ZORGEN OVER ONS PLATTELAND. 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 september 2022, gehoord de 
beraadslaging,  

 

constaterende dat: 

- op 10 juni het ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’ is afgekondigd door het ministerie van 
LNV. Dit programma gericht is op het inkrimpen van de veestapel, wat dus ook zal kunnen 
leiden tot vermindering van agrarische bedrijven in Stichtse Vecht; 

- door een meerderheid van de Tweede Kamer is vastgesteld dat het reduceren van de 
stikstofuitstoot niet ter discussie staat; 

- de provincies geacht worden vóór 1 juli 2023 de stikstofreductieplannen in te dienen; 

overwegende dat: 

- de deadline van 1 juli 2023 om met een gedragen stikstofreductieplan te komen voor de 
provincies een onhaalbare datum lijkt; 

- de voorgenomen plannen, die zullen resulteren in een kaalslag van het landelijk gebied, effect 
kunnen hebben op heel Nederland; 

- de economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid in de landelijke gebieden met de 
voorgenomen stikstofmaatregelen ernstig in het gedrang kunnen komen; 

- de kritische depositiewaarde, etc. 

- Stichtse Vecht een, etc. 

- dit programma mogelijk ook sociaaleconomische gevolgen kan hebben voor de agrarische 
sector in Stichtse Vecht; 
 
 

spreekt uit dat: 

- de gemeenteraad van Stichtse Vecht meeleeft met de agrarische sector en hun gezinnen, 
vanwege de onzekere toekomst; 

- de haalbaarheid van de doelen onvoldoende duidelijk is. De impact op de samenleving 
onvoldoende onderzocht is; 



- de menselijke maat gehanteerd moet worden bij alle te nemen maatregelen; 

- ten eerste met een toekomstperspectief voor agrarisch ondernemers gekomen moet worden; 

- tijd genomen moet worden om innovaties die leiden tot stikstofreductie een kans te geven; 

- een gebiedsgerichte aanpak overwogen moet worden, waarbij er ook rekening wordt 
gehouden met de overschrijding in natuurgebieden; 

- de gebiedsgerichte aanpak in overleg met boeren, boeren belangenbehartigers en 
natuurorganisaties moet gebeuren; 

 

draagt het college op:  

1. om op korte termijn een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van de agrarische 
sector en met agrarische ondernemers zelf om een goed inzicht te krijgen in hoe de 
ondernemers de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de toekomst voorzien, 
zodat zij zich gehoord kunnen voelen door hun lokaal bestuur; 

2. bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op doeltreffende, maar haalbare 
maatregelen, waarbij iedere sector evenredig bijdraagt aan de doelstelling en waarbij de 
leefbaarheid, sociale impact en perspectief voor de landbouw even zwaar weegt als het 
behalen van een vastgesteld stikstofreductiepercentage en de kritische depositiewaarde; 

3. aan de Provinciale Staten van Utrecht de zorgen van het bestuur van Stichtse Vecht per brief 
kenbaar te maken en te verzoeken om de bovengenoemde overwegingen en uitspraken mee 
te wegen in de besluitvorming;  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

ChristenUnie-SGP CDA 

Frans de Ronde Marlous Scherpenzeel-van Schie 
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