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Onderwerp: Toekomstperspectief voor de boeren

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de Nederlandse regering de komende jaren inzet op een forse reductie van de uitstoot van 

stikstof;
2. het hier voor een aanzienlijk deel specifiek gaat om de uitstoot van ammoniak;
3. hier een belangrijke taakstelling ligt bij de agrarische sector;
4. deze taakstelling vraagt om concrete maatregelen en plannen;
5. bij het uitblijven hiervan projecten m.b.t. woningbouw en infrastructuur ‘op slot’ gaan;
6. er momenteel grote zorgen leven bij agrariërs, met name onder veehouders, over de 

toekomst van hun bedrijf,

van mening dat
1. de grote opdracht die bij de agrarische sector is neergelegd vraagt om perspectief;
2. perspectief nodig is om tot meer draagvlak voor de uitvoering van de stikstofplannen te 

komen;
3. de huidige onrust in de sector grotendeels wordt veroorzaakt door het gebrek aan 

perspectief;
4. de uitvoering van de stikstofplannen in samenspraak met de boeren tot stand moet komen;
5. hiertoe moet worden gewerkt aan een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de lange 

termijn,

verzoekt de griffie
het kabinet middels een brief op te roepen dat:

a) de uitwerking van de stikstofplannen boeren perspectief voor de toekomst moet geven;
b) dit perspectief door middel van concrete haalbare ambities in nieuw landbouwbeleid moet 

worden vertaald;
c) bij deze uitwerking de agrarische sector nadrukkelijk te betrekken;

en deze brief ook te versturen aan de leden van de Tweede Kamercommissie Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit alsmede naar het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland en de fracties van 
de Provinciale Staten van Flevoland

en gaat over tot de orde van de dag.
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