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Initiatief Provincie Flevoland voor Keukentafelgesprekken met
boeren, voor stikstof beperkende maatregelen
06 april 2022

Vragen:
Vorige week woensdag (30-3-22) is er een gesprek geweest door de Provincie Flevoland met een
grote groep boeren uit Luttelgeest en Marknesse. Hierin is door gedeputeerde Harold Hofstra gemeld
dat de Provincie met deze groep boeren aan de keukentafel in gesprek wil, om de vermindering van
het aantal bedrijven te bespreken en zo een vermindering van de uitstoot van stikstof te realiseren. Op
vragen van de boeren hoe de Provincie dit denkt te willen organiseren, kregen ze geen antwoord. Er
was dus eerder meer onrust en twijfel dan helderheid.
Er is daarom door de betreffende boeren, afgelopen dinsdag (5-4-22) een avond georganiseerd in
Luttelgeest in samenwerking met de stichting AgriFacts om enige duidelijkheid te verkrijgen omtrent
de nut en noodzaak van deze maatregelen en de eventuele gevolgen van de te nemen maatregelen
door de Provincie Flevoland.
Vragen:
1/

Was het college op de hoogte dat er woensdag 30-03-22 een gesprek met deze boeren zou
plaats vinden, omtrent de stikstof problematiek?
Ja, het is een proces van de provincie en wij waren als toehoorder aanwezig. De
portefeuillehouder was verhinderd (vanwege de installatie van de gemeenteraad), maar
er waren medewerkers van de bestuursdienst.

2/

Zo ja, waarom is dit niet met de raad gecommuniceerd?
Dit gebiedsproces is een proces van de provincie. Zij hebben hier expertise voor en ook
een rol in vanuit de landelijke aanpak. Wij volgen dat proces en vanzelfsprekend
kunnen wij de informatie die het college erover krijgt met u delen.

3/

Is het college voornemens om hierover uitgebreid in gesprek te zijn/komen met de provincie
om op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen en zo het proces kritisch te volgen als
steun voor de betrokken boeren?
Volgende week wordt het college door de gedeputeerde bijgepraat. Mede op basis
daarvan besluit het college welke rol zij inneemt bij dit proces.

4/

Wat is het standpunt van het college omtrent deze te nemen maatregelen?
Zie het antwoord op uw derde vraag.

5/

Heeft het college ook een beeld van hoeveel kg stikstof er eventueel verminderd zal moeten
worden?
De cijfers die de provincie tijdens de bijeenkomst (en in andere openbare stukken) heeft
gedeeld, kunnen wij met u delen. In de bijlage bij deze antwoorden ontvangt u de
presentatie die de provincie tijdens de bijeenkomst op 30 maart heeft gehouden.

6/

Is het college ook op de hoogte van eventuele gevolgen voor jonge boeren die voor een
bedrijfsovername?
Wat wij van de provincie begrijpen, is dat de keukentafelgesprekken juist bedoeld zijn
om de bedrijven te vragen naar hun individuele plannen, wensen, mogelijkheden en
behoeften.

7/

Wat is de mening van het college omtrent het verminderen van stikstof beperkende
maatregelen als alternatief voor het uitkopen van deze bedrijven?
Is dit niet vele male goedkoper dan uitkopen?
Zie het antwoord op uw derde vraag.
Voor cijfers, berekeningen en onderzoeken, zijn wij afhankelijk van de bestaande
gegevens van anderen. Zelf hebben wij geen middelen of expertise daarvoor.
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