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Vragenhalfuur gemeenteraad 
PvdA: 
Hoe gaat het college gelet, op de huidige actuele stikstofsituatie om met verzoeken van 
agrariërs om te mogen uitbreiden?   

D66:  
Tijdens het VNG congres van afgelopen woensdag (29ste juni 2022) is er een motie 
ingediend door Hof van Twente, die als volgt luidde: 
 
Motie Hof van Twente bij het VNG-congres:  
Oproep om gemaakte stikstofkaarten van tafel te halen. Provincies gaan eerst aan de 
slag om te kijken hoe en of de doelen gehaald kunnen worden. 
 
Deze motie staat naar onze mening in schril contrast tot de motie die raadsbreed is 
meegegeven aan het college (en aanvaard zover wij hebben begrepen). 
 
De motie van onze raad was: 
 
Alle sectoren evenredig bijdragen; de staat van de natuur moet beoordeeld worden en 
andere oorzaken, naast stikstof; Innovatie was belangrijk; en sociale cohesie met nadruk 
platteland. 

Het dictum: 
De Provincie op te roepen ruimte te creëren voor de invulling van deze stikstofplannen;  
Bij het Kabinet en Provincie duidelijk te maken dat plannen samen met lokale overheden 
gemaakt dienen te worden, daar zit de kennis van het gebied en zijn bewoners. 
Onze innovatieve krachten te benutten, zoals mineral valley Twente.  
En daarvoor de middelen die beschikbaar komen vanuit het kabinet ook te benutten.  
 
De ingebrachte motie in de ALV van het VNG-congres is verworpen door 73,98% / 74% van 
de daar aanwezigen. Dat is onzes inziens terecht, maar het betekent ook iets anders.  
Namelijk dat er nu als het ware een soort uitspraak gedaan is door de gemeenten dat die 
stikstofkaarten blijven staan. En dat provincies nu maar niet aan de slag hoeven/moeten. Dat 
zal toch niet de bedoeling zijn geweest. 
Wij van D66 hebben nu het idee dat door de motie, zoals die is verwoord op het VNG 
congres eigenlijk het omgekeerde is bereikt van wat wij hadden willen bereiken.  
 
Graag een reactie van de wethouder hierop. 
D66 
 
 
Actieve Terugkoppeling college: 

• Wethouder Rohaan: Statushouders en Oekraïense vluchtelingen. 
                                             Huurdersonderzoek. 

• Wethouder Scholten: Meicirculaire 


