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MOTIE: vreemd aan de orde, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 

Op de agenda van de raad van 4 juli 2022;

 

a~ 
Motie nr. .1.  

a a,. 

De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 4 juli 2022; 

Van mening dat: 
- De kabinetsplannen zoals verwoord in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 

voor met name boerenbedrijven rondom Natura 2000, en Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
gebieden grote gevolgen zullen hebben; 

- De kabinetsplannen te eenzijdig aan 1 sector worden opgelegd; 
- In de gemeente Wierden veel boeren in de nabijheid van Natura 2000 gebied of het Natuur 

Netwerk Nederland (NNN) zijn gesitueerd; 
- Onze boeren direct en hard geraakt zullen worden door de voorgenomen plannen en zelfs 

onteigeningen en ontwrichting van ons buitengebied dreigt; 
- Boeren hun omgeving / de gebieden door en door kennen: van bodemkwaliteit, natuur en 

landschap tot afwatering/retentie; 
- Er vaak onvoldoende gebruik gemaakt wordt van deze kennis, ook nu bij de nieuwe 

stikstofaanpak; 
- Nederland uitermate duurzame en efficiënte boerenbedrijven bezit in tegenstelling tot andere 

producerende landen. 

Overwegende dat de kabinetsplannen: 
- Het leven van boerengezinnen en families volledig op de kop zet door zorgen over het 

voortbestaan van soms eeuwen oude boerenbedrijven (cultuurhistorie) en hun continuïteit; 
- Grote sociaal economische gevolgen hebben door het verdwijnen van boeren, en dat dit 

afbreuk doet aan een sociale maatschappelijke structuur waarop het plattelandsleven is 
gebaseerd; 

- Vitaliteit en leefbaarheid op het platteland enorm ontregeld raken; 
- Ervoor zorgt dat ook aanverwante sectoren moeten inkrimpen en mogelijk helemaal 

verdwijnen: 
- Geen perspectief bieden voor de toekomst; 
- Niet duidelijk maken dat de boeren een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing en niet het 

probleem; 
- Ervoor zullen zorgen dat met het verdwijnen van agrarische bedrijven en dientengevolge 

aanverwante sectoren veel kostbare en minutieus opgebouwde know-how uit Nederland, als 
wereldspeler als het gaat om de export van agrarische producten, zal verdwijnen; 

- De voedselvoorziening in het geding brengen, door het laten verdwijnen van agrarische 
bedrijven en dientengevolge voedsel zal moeten worden geïmporteerd uit landen zonder deze 
stikstofplannen; 

- Onteigening van gronden van boeren mogelijk gaat maken, terwijl die gronden al decennia 
lang in het bezit zijn van deze families en daardoor van grote impact zullen zijn op deze 
families. 



Verzoekt het college: 
1. Zo spoedig mogelijk bij Gedeputeerde en Provinciale Staten van Overijssel, het Ministerie van 

Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, het kabinet, alsmede de voltallige Tweede 
Kamer, de overige 24 gemeenten van provincie Overijssel en aan de VNG het standpunt van 
de gemeenteraad van Wierden verwoord in deze motie kenbaar te maken: 

- Wij staan niet achter dit voorgestelde kabinetsbeleid, en de manier waarop hierover 
gecommuniceerd is; 

- Wij vinden in beginsel dat het plan terug moet naar de tekentafel; 
- Wij roepen het kabinet en de coalitiepartners 066, VVD, CDA en CU in de Tweede Kamer 

nadrukkelijk oproepen om de stikstof plannen zodanig aan te passen dat de agrarische sector 
als een onderdeel van de oplossing wordt gezien en niet als probleem wordt bestempeld en 
als zodanig wordt weggezet 

- Wij dringen er bij de Provincie Overijssel op aan te starten met een 0-meting per boerenbedrijf 
waarin met werkelijke cijfers de stikstof uitstoot bepaald zal gaan worden, maatwerk door 
meetwerk. 

- Wij dringen er bij de Provincie Overijssel op aan alle sectoren laten meewegen die van invloed 
zijn op de stikstof depositie in betreffende gebieden en daarvan een overzicht maken. 

- Wij verwachten van het kabinet in overleg te zullen treden met de agrarische sector, de 
Provincie, gemeenten en de natuur beherende organisaties en de zorg te dragen voor een 
beleid dat gebaseerd is op breder draagvlak en zorgt voor een duidelijk perspectief voor de 
betrokkenen. 

- Wij dringen erop aan dat plannen sámen met lokale overheden gemaakt dienen te worden, 
daar is de directe verbinding met en benodigde kennis en expertise aanwezig van het gebied 
en haar gebruikers. 

- Wij hopen binnenkort uitvoering te geven aan ons lokale agrarisch plan welke in samenspraak 
met onze boeren gemaakt zal worden en daarbij worden innovaties meegenomen. 

- Wij geenszins van plan zijn om onze boeren verplicht afstand te laten doen van hun gronden. 
- Wij zijn dus tegen gedwongen onteigening. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Wierden 4 juli 2022 

Namens de fracties: 
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