Schriftelijke vragen omtrent stikstof beleid.
Zoals we allemaal weten belemmert de stikstofproblematiek veel zaken. In de
nieuwe kabinetsplannen wordt hier dan ook veel geld voor uitgetrokken, maar
het is nog niet duidelijk hoe de uitvoer precies gaat lopen. Het lijkt er op dat er
wel voor decentrale (provinciaal) aanpak wordt gekozen.
Als CDA willen we ervoor pleiten zo veel als mogelijk is hier invloed en regie op
te hebben. De rol zoals nu met de gebiedstafels in de gebiedsgerichte aanpak
(GGA) ook is ingezet.
Iedere omgeving is anders, en heeft andere waarden en normen. Wij denken
dat we het meeste kunnen bereiken door op lokaal gebied, samen met de
verschillende organisaties en belanghebbenden tot een goede uitvoering te
komen. Hierdoor krijg je meer maatwerk en heb je meer kans op een gedragen
plan. De opgaven zijn groot, dat weet iedereen. Ook de agrarische sector weet
dat heel goed. Maar ook deze sector weet van zich zelf dat ze hierin grote
stappen kan zetten, mits ze maar zelf mee kan denken in de manier waarop.
Het ziet er naar uit dat er overgangsgebieden gaan komen rondom de N2000
gebieden, de zogenaamde “Landschapsgronden”. In deze gebieden zal er een
flinke transitie plaats moeten vinden. Als overheid moeten we hier de
ondernemers maximaal in faciliteren en begeleiden. Wij vinden het ook
belangrijk dat we niet praten over onze boeren maar mét onze boeren over de
uitvoering van nieuw landelijk beleid. Met als doel het creëren van draagvlak
en toekomstperspectief.
Wij weten dat de gemeente Raalte hierin veel doet, hier zijn we trots op. Toch
vinden we het van groot belang dat hier voldoende aandacht voor blijft
doordat de uitvoering van het landelijke en provinciale beleid veel invloed
heeft op onze gemeente, en dan met name het buitengebied. De gevolgen in
ruimtelijke zin, en het ondernemerschap, maar zeker ook de impact sociaal
maatschappelijk. Hierover willen we het college nog wat vragen stellen.
1. Wil het college het landelijk en provinciaal beleid voor de agrarische
sector goed te monitoren, en de raad hiervan op de hoogte houden?
2. Is het college bereid aan te dringen bij Rijk en provincie voor decentrale
en lokale uitvoering van het nieuwe beleid?

3. Is het college bereid onze boeren bij te staan en vertegenwoordigen
tijdens de uitvoering van dit beleid.
4. Ziet het college de mogelijkheid om samen met de buurtgemeente en de
verantwoordelijk gedeputeerde van provincie Overijssel deze uitvoering
te bespreken en lokaal ter hand nemen?
5. Wil het college extra aandacht hebben voor de sociaal maatschappelijke
kant van het boer zijn en de impact die het kan hebben voor deze veelal
gezinsbedrijven?
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