
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: Politieke Unie en ChristenUnie-SGP 

Naam: Alex Tuinenga en Tobias van Dijk 

Onderwerp: Stikstof 

Datum indiening vragen: 13 juni 2022 

 
De fracties van Politieke Unie en ChristenUnie-SGP hebben vragen over de stikstofcrisis in 
Noordoostpolder naar aanleiding van de brief behorend bij de Startnotitie Nationaal Programma 
Landelijk Gebied aan de Tweede Kamer op 10 juni jl. van minister Van der Wal-Zeggelink.  
 
In de voorbije weken heeft de provincie ons kennis laten nemen van de gebiedsgerichte aanpak, die 
gericht is op het oosten van de Noordoostpolder. De brief van de minister kenmerkt juist het westen 
van de Noordoostpolder als gebied met hoogste reductiedoelstelling.  

Vragen: 
 

1. Welke positie neemt de gemeente in om boeren in ons gebied te beschermen?  
 
Antwoord: 
Wij volgen het gebiedsproces van de provincie. Vanzelfsprekend geldt daarbij ook het 
gemeentelijk beleid voor economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening. 

 
2. Wat gaat het college doen met, in geval van uitkoop, de vrijkomende gronden? 

 
Antwoord: 
Als iemand een agrarisch bedrijf koopt (het erf en/of de landbouwgronden) zal diegene 
als nieuwe eigenaar een passende nieuwe functie voor dat erf of die grond zoeken. Die 
functie moet passen binnen het bestemmingsplan of er moet draagvlak binnen de 
gemeenteraad zijn om het bestemmingsplan aan de nieuwe plannen aan te passen. Bij 
het aanpassen van het bestemmingsplan, kijken we of de aanvraag past binnen het 
gemeentelijk beleid, zoals de Structuurvisie (en straks de Omgevingsvisie). 
Bij bedrijven die vanwege stikstof van activiteiten veranderen, zal het vooral om een 
nieuwe functie voor het erf gaan. Overigens is het niet altijd nodig om het hele bedrijf te 
kopen. Het kan ook alleen gaan om een afkoop van de 
Natuurbeschermingswetvergunning. 
 

3. Hoe interpreteert het college de brief en startnotitie inhoudelijk met het oog op het verschil in 
aanpak van de provincie? 
 
Antwoord: 
Wij gaan ervanuit dat provincie en rijk als collega-overheden samenwerken. En dat zij 
zich beiden inspannen om tot goede oplossingen te komen voor de ondernemers in het 
gebied. Het is duidelijk dat Gedeputeerde Staten op dit moment vragen heeft bij de 
informatie uit de startnotitie van de minister en daarover eerst uitleg vraagt aan het 
ministerie (zie de beeldvormende sessie in PS van 15 juni jl). 
 

4. Welke mogelijkheden ziet het college om mee te sturen met de provincie? 
 
Antwoord: 
De wethouder heeft regelmatig bestuurlijk overleg met de gedeputeerde. En ook 
ambtelijk is er overleg. 
 

5. Is het college bereid de raad direct te informeren bij ontwikkelingen omtrent dit dossier?  
 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/christianne-van-der-wal-zeggelink/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/christianne-van-der-wal-zeggelink/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/christianne-van-der-wal-zeggelink/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2022/15-juni/17:00


Antwoord: 
Zoals bekend, ligt dit gebiedsproces vooral bij het rijk en de provincie. Maar het proces 
raakt soms aan onze bevoegdheden, zoals het wijzigen van bestemmingsplannen. 
Vanzelfsprekend zullen wij de raad informeren als dit speelt. 
 

 
 

Datum beantwoording vragen: 24 juni 2022 

Contactpersoon: Ineke Cornelissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


