Aangenomen, de griffier

Motie
REG. NR. M 18.1
AGENDAPUNT: 18. M OTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, GroenLinks, CDA,
Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP,
Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht,
D66, SP
Tegen: BVNL

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 versterken van de natuur, verbetering van de
waterkwaliteit en meer doen tegen klimaatverandering;
- onder meer wordt beoogd de stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden te verlagen;
- door een meerderheid van de Tweede Kamer is vastgesteld dat het reduceren van de
stikstofuitstoot niet ter discussie staat;
- de stikstofuitstoot in de huidige plannen voornamelijk door de agrarische sector moet worden
gereduceerd;
- de provincies geacht worden vóór 1 juli 2023 de stikstofreductieplannen in te dienen;
overwegende dat:
- de deadline van 1 juli 2023 voor de provincies om met een gedragen stikstofreductieplan te
komen om spoedige actie vraagt;
- alle sectoren een evenredig aandeel dienen te hebben in het reduceren van de
stikstofuitstoot;
- bij het opstellen van de plannen ook aandacht moet zijn voor de economische gevolgen,
werkgelegenheid en de leefbaarheid in de landelijke gebieden en perspectief voor de
agrarisch ondernemers;
- het belangrijk is om vooraf overleg te voeren met agrariërs en maatschappelijke partners over
de bijdrage en opstelling van Stichtse Vecht in het overleg met de Provincie;
spreekt uit dat:
- de gemeenteraad van Stichtse Vecht meeleeft met de agrarische sector en hun gezinnen,
vanwege de onzekere toekomst;
- een gebiedsgerichte aanpak belangrijk is met maatwerk per polder/gebied;
- de gebiedsgerichte aanpak in overleg met agrarisch ondernemers, belangenbehartigers en
natuurorganisaties moet gebeuren;
draagt het college op:
1. om op korte termijn gesprekken te organiseren met vertegenwoordigers van de agrarische
sector en met agrarische ondernemers zelf om een goed inzicht te krijgen in hoe de
ondernemers in Stichtse Vecht de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de
toekomst voorzien, zodat zij zich gehoord voelen door hun lokaal bestuur;
2. op basis van dit inzicht gesprekken op provinciaal niveau te voeren met de intentie om te komen tot haalbare en gedragen plannen voor het grondgebied van Stichtse Vecht;
en gaat over tot de orde van de dag.
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