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Steenwijk, 26 juli 2022

Onderwerp Motie Statement stikstofreductiedoelstellingen

Geachte heer/mevrouw,

Op 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland de motie Statement Reductiedoelstellingen 
aangenomen. De gemeenteraad roept het college op om deze motie toe te sturen naar het Rijk, 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel, en de Regiegroep van de Gebiedsgerichte 
Aanpak Noordwest Overijssel, evenals de motie kenbaar te maken bij alle gemeenteraden in 
Nederland.

Wij brengen de motie hierbij onder uw aandacht.

Onderdeel van de beraadslagingen van de gemeenteraad op 5 juli jl. was bijgaand pamflet. Een aantal 
individuele fracties in de gemeenteraad heeft dit pamflet ondertekend. Voor de volledigheid sturen 
wij u dit pamflet als bijlage mee.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar 
info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ons kenmerk. Dit vindt u rechtsboven in deze brief. 
Het KCC is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 -16.30 uur en op 
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, 

waarnemend gemeentesecretaris, J ~ --- ---------

Henriëtte de Jong

Adresgegevens Postbus 162,8330 AD Steenwijk « Vendelweg 1 Steenwijk * telefoon 14 0521 *

e-mail info@steenwijkerland.nl * www.steenwijkerland.nl « bankrekeningnummer NL19 BNGH 0285 0924 21 

Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen vía onze website.



Boerenprotest, 4-07-2022

ut
Steenwijkerland

Gemeente Steenwijkerland

Het College van B&W van Steenwijkerland roept het kabinet op en de coalitiefracties D66, WD, CDA 
en CU in de Tweede Kamer om de plannen van de minister zodanig aan te passen dat de agrarische 
sector een onderdeel van de oplossing wordt.

Het College van B&W is tegen de huidige plannen en wil zich sterk maken om samen met de 
agrarische sector, Provincie Overijssel en het gemeentebestuur te zoeken naar passende 
oplossingen.

Voorakkoord,

CPB, R. Lassche BGL, A. Bus

PvdA, S. Bunt WD, M. Slomp-Dekkers
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CU, J. Drijfhout Veur Elkaar, A. Makken

CDA,



MOTIE vreemd aan de orde van de dag: onaanvaardbare stikstofaanpak
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Voorstel nr.:
Onderwerp:
Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen op 5 juli 2022
De raad gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
heeft gepubliceerd;
Hierin voor de gemeente Steenwijkerland op basis van een kaartbeeld in een door velen 
onhaalbaar tijdsbestek stikstofreductiedoelstellingen worden opgelegd waardoor het 
onaanvaardbaar is;
Deze stikstofreductiedoelstellingen - oplopend tot 750/) minder stikstofuitstoot in en om 
natura 2000 en NNN gebieden - op dit moment te eenzijdig gericht zijn op landbouw, 
terwijl een integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer 
en luchtvaart, betrokken worden;

* Er grote maatschappelijke onrust is ontstaan bij, agrarische ondernemers, inwoners, 
ondernemers in algemene zin en de gebiedspartners in Steenwijkerland;

* Door de strakke kaders in de startnotitie zonder een helder perspectief voor de agrarische 
sector te bieden het vertrouwen in de Rijksoverheid ernstig is geschaad.

* De gemeente Steenwijkerland van onder op de regie voert in een gebiedsproces dat 
onderdeel uitmaakt van de Gebiedsgerichte Aanpak Noord West Overijssel.

* Dit gebiedsproces bij uitstek kansen biedt voor een zorgvuldig proces om goede resultaten 
te bereiken maar door de impact van de startnotitie tot stilstand dreigt te komen.

* De sociaal- economische impact van de voorgestelde maatregelen voor gezinnen en 
bedrijven en daaraan gelieerd de leefbaarheid in de vele kernen die Steenwijkerland rijk is 
zeer groot is.

* De nood zo hoog is dat agrariërs de gemeente verzoeken een hulploket in te richten 
vanwege economische en psycho-sociale vraagstukken;

* Onduidelijk is wat voor gevolgen deze stikstofreductiedoelstellingen concreet hebben voor 
onze woon- en leefomgeving.

Overwegende dat:
* De in de startnotie NLPG opgestelde richtinggevende doelstellingen voor specifieke 

stikstofverbindingen onze bijzondere gemeente met veel natura 2000 en NNN gebieden 
heel hard raakt;



De balans tussen leefbaarheid, ecologie en economie in onze mooie gemeente 
Steenwíjkerland onder druk komt te staan omdat de agrarische sector geen perspectief 
wordt geboden over hoe hun toekomst er uit ziet;
De sociaal- economische gevolgen van deze startnotitie, zonder perspectief voor de 
landbouw, desastreus gaan uitpakken voor de leefbaarheid in de plattelandsgemeente die 
Steenwijkerland is;
De startnotitie NPLG de gemeente de mogelijkheid ontneemt om zelf regie te nemen met 
alle andere gebiedspartners, agrarische bedrijven en inwoners in integrale 
gebiedsopgaven, die voor onze gemeente van belang zijn.
Om bovengenoemde redenen de gemeenteraad Steenwijkerland deze startnotitie afwijst.

Roept het college op;

* Het "noodloket ondernemers" dat twee jaar terug is ingericht voor ondernemers die 
geraakt waren door corona economische en psychosociaal bij te staan, zo in te richten 
dat agrariërs hier terecht kunnen voor ondersteuning met hun vragen en zorgen.

» Richting Rijk en de provincie Overijssel aan te geven dat:
a. De doelstellingen uit de startnotitie NPLG zeer ingrijpende gevolgen hebben 

voor de agrarische sector, aanverwante bedrijven, de natuur en leefbaarheid in 
de gemeente Steenwijkerland, waarbij helder is dat zonder perspectief voor 
agrariërs deze opgave in dit tijdspad onaanvaarbaar is.

b. Het lopende proces met betrekking tot de brede integrale gebiedsgerichte aanpak 
het uitgangspunt is voor de stikstofaanpak.

c. Het daarnaast van groot belang is dat er met spoed een integrale aanpak komt 
waarbij alle sectoren evenredig betrokken worden.

d. In gezamenlijkheid met alle sectoren te komen tot een haalbaar tijdpad voor 
stikstofdoelstellingen.

e. Gemeente Steenwijkerland verzoekt om concrete gegevens vanaf 2000 tot heden 
hoe het stikstof depositie verloop in die járen is geweest en hoe groot de reductie al 
is geweest.

* Deze motie toe te sturen naar het Rijk, PS, GS van de provincie Overijssel en de 
regiegroep GGA NWO.

» Deze motie bij alle gemeenteraden in Nederland kenbaar te maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
BGL André Bus
CPB Ronnie Lassche
PvdA Steven Bunt
VVD Miriam Slomp-Dekkers
CDA Erik Homan
CU Jantina Drijfhout
Veur Elkaar Aletta Makken
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