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Bestuurssamenvatting
Met deze informatienotitie wordt de gemeenteraad geinformeerd over de actuele stand van zaken en de verdere
voortgang van het stikstof dossier. Daarnaast gaan we alvast nader in op de uitvoering van de motie ‘steun agrarische
sector’ van 14 oktober 2021 en een aantal toezeggingen die zijn gedaan op het gebied van stikstof en landbouw,
vooruitlopend op de Rond de Tafel ‘Landbouw’ van 27 januari 2022.

Beslispunten
De raadsinformatienotie over de stand van zaken stikstof, de kracht van salland en de motie en toezeggingen op het
gebied van stisktof en landbouw vast te stellen

Besluit

Inleiding
De gemeenteraad is in het najaar van 2021 door middel van informatienotities en een rond- de-tafelgesprek
geinformeerd over het stikstofdossier en voortgang van De Kracht van Salland. Op 14 oktober 2021 heeft de raad
daarnaast een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen de agrarische sector te steunen in het vinden van nieuwe
verdienmodellen en de klimaattransitie.

1

Collegevoorstel

Op 27 januari 2022 is een in een Rond de Tafel gepland waarin de gemeenteraad nader over de uitvoering van de motie
en de toezeggingen genoemde aspecten wordt geïnformeerd. Omdat de opgaven in het buitengebied, de transitie van
de landbouw en het stikstofdossier nauw samenhangen en het geheel complex en veelomvattend is wordt de
gemeenteraad met deze informatienotitie geinformeerd over de actuele stand van zaken en de verdere voortgang van
het stikstof dossier. Daarnaast gaan we alvast nader in op de motie en een aantal van de toezeggingen op het gebied van
stikstof en landbouw vooruitlopend op de Rond de Tafel van 27 januari 2022.

Beoogd effect
De gemeenteraad voorafgaand aan de rond-de-tafel van 27 januari 2022 rond het thema landbouw te informeren over
de stand van zaken in het dossier stikstof, de uitvoering van de motie: “steun aan agrariërs” van 14 oktober 2021 en een
aantal toezeggingen uit de vergaderingen van 2 september en 14 oktober 2021.

Argumenten
Voor de argumenten wordt verwezen naar de bijgevoegde informatienotitie voor de gemeenteraad

Duurzaamheid
n.v.t.

Kanttekeningen
-

Financiën
Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen

Vervolg
Op 27 januari wordt u nader geïnformeerd in de Rond de Tafel.
Voor het overige blijven we u met informatienotities informeren over de voortgang van De Kracht van Salland het
stikstofdossier en blijven wij u informeren over de verkenning van de aanpak buitengebied in de gemeente.

Communicatie
-

Bijlagen
Bijlage
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

concept informatienotitie gemeenteraad
Memo agendacommissie Thema bijeenkomst Rond de Tafel 27 januari 2022 Landbouw
Statenbrief Provincie Overijssel 27 december 2021 inzake dossier stikstof
Gebiedsanalyse Gebiedsgerichte aanpak Stikstof Salland
Projectplan Salland Loont
Nieuwsbrief en uitnodiging agrarische avond
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