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Geachte heer, mevrouw ,

Op verzoek van de gemeenteraad van gemeente Oldebroek informeren wij u over 
bijgevoegde motie over de stikstofaanpak die op 30 juni 2022 is aangenomen.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Jan Willem van Hoorn. 
Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden?

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Oldebroek,

Zaaknummer : 1038909 
Verzenddatum: 2 7 JULI 2Ũ22 Graag uw zaaknummer vermelden bij correspondentie
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Onderwerp: Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Oldebroek. 3 Q jQNĮ 2022
De raad van de gemeente Oldebroek, in vergadering bijeen op 30 jiAtdlûáJBêşloten,

de gemeenteraad van Oldebroek, 
de griffier^ . de voorzitter,

Constaterende dat:
Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Progř'amma Landelijk 
Gebied heeft gepubliceerd.

Hierin voor de gemeente Oldebroek richtinggevende stikstofreductiedoelstellingen 
zijn opgenomen van 1296, 5896 (waarvan 8096 voor stallen) en ^596 voor bepaalde 
gebieden.

Deze stikstofreductiedoelstellingen eenzijdig gericht zijn op de landbouw, terwijl een 
integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer en 
luchtvaart, betrokken worden.

De gemeente Oldebroek van onder op de regie voert in een gebiedsproces dat 
onderdeel uitmaakt van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS).

Overwegende dat:

« De gepresenteerde startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied de
constructieve aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie doorkruist, 
ondergraaft en het vertrouwen van de betrokken gesprekspartners ondermijnt.

« De richtinggevende doelstellingen grote, nadelige gevolgen hebben voor het 
platteland in de gemeente Oldebroek.

o De sociaaleconomische gevolgen van deze startnotitie desastreus zijn voor het 
toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Oldebroek.

« Agrariërs essentieel zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer in onze gemeente.

Roept het college op:
* Richting de provincie Gelderland aan te geven dat:

o De doelstellingen uit de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
onaanvaardbare gevolgen hebben voor de agrarische sector, aanverwante 
bedrijven, de natuur en het platteland in de gemeente Oldebroek 

o De gevolgen van deze startnotitie desastreus zijn op sociaaleconomisch 
gebied, gezinnen direct raakt en een leegloop van het platteland tot gevolg 
kan hebben.



o Stikstof grote gevolgen heeft voor de hele samenleving waardoor het van 
groot belang Is dat er een integrale aanpak komt waarbij alle sectoren 
waaronder onder andere industrie, verkeer en luchtvaart, bouwen betrokken 
worden.

o Het lopende proces met betrekking tot de aanpak Gelderse Maatregelen 
Stikstof van de provincie en de daarin gedefinieerde doelen het uitgangspunt 
moet zijn voor de stikstofaanpak en dit proces niet doorkruist moet worden 
door het Rijk.

* Deze motie in te dienen bij PS en GS van de provincie Gelderland en de colleges en 
raden van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe voor de gebiedsgerichte 
stikstofaanpak.

« Deze motie bij alle overige gemeenteraden in Nederland kenbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Duurzaam Oldebro'


