Aan:

College van B&W
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Betreft: Gelderse Vallei en stikstofreductie

Barneveld, 03-06-2022
Geacht College,

De fracties van de ChristenUnie en SGP willen het College van B&W op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad vragen stellen over onzekerheid m.b.t. de plannen van
het kabinet.
Vorig jaar is het rapport Naar een ontspannen Nederland gepresenteerd.
Dit rapport adviseert het ministerie van LNV om de stikstofemissie in de Gelderse Vallei drastisch te
verminderen door het aantal dieren te verminderen. Op het ministerie van LNV wordt ook nagedacht
om de kalversector, die zich grotendeels in de Gelderse Vallei bevindt, te reorganiseren ten gunste
van het dierenwelzijn en milieu. Vervolgens stond in de Barneveldse Krant van dinsdag 31 mei 2022
een artikel over sanering pluimveehouderij in de Gelderse Vallei om de vogelgriep tegen te gaan.
Tenslotte publiceerde dagblad NRC donderdagavond over de uitgelekte conceptbrief van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Dit zijn geluiden die we vanuit Den Haag horen terwijl Barneveld, het centrum van de pluimvee- en
kalverhouderij, bezig is met het “toekomstperspectief” van de agrarische sector in regio Foodvalley.
Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat Den Haag het stikstofprobleem, het dierenwelzijn en de
vogelgriep eenzijdig benaderd door vooral voor sanering in de Gelderse Vallei te kiezen?
2. Den Haag kiest voor saneren terwijl Barneveld, en daarbij de Regio Foodvalley, voor
innoveren gaat. Welk overleg is er tussen Den Haag, Arnhem en Barneveld over de aanpak
van deze problemen en krijgt Barneveld ruimte om haar eigen plan van aanpak uit te voeren?
3. Barneveld kiest voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Welke kans van
slagen heeft dat, nu wel blijkt dat Den Haag snelheid wil maken om bijvoorbeeld de
woningbouw en andere bouwprojecten weer te kunnen opstarten?
4. Barneveld heeft samen met de kalversector en het onderwijs een plan van aanpak gemaakt
om de sector toekomstbestendig te maken. Gaat Barneveld dat nu ook voor de
pluimveesector opzetten?

5. De onderbouwing van het ministerie om de kalver- en pluimveesector in de Gelderse Vallei
voor een groot deel te saneren is naar onze mening onjuist. Welke mogelijkheden heeft het
college om dit aan te kaarten en de andere kant van het verhaal te vertellen?
6. Is het college bereid om in Den Haag aandacht te vragen voor verbetering van de
communicatie en om het uitlekken van gevoelige informatie te voorkomen?
7. Kan het college er in Den Haag op aandringen dat de Tweede Kamer nauw wordt
geïnformeerd en betrokken bij de nadere uitwerking?
8. Is het college bereid om hier actief mee aan de slag te gaan?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de ChristenUnie

namens de SGP
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H.W. Wiesenekker

J. Top

