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Beste heer Neimeijer ,
In uw brief van 23 december 2021 stelt u een aantal vragen over de lokale uitvoering van het stikstofbeleid.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

1.

Wil het college het landelijk en provinciaal beleid voor de agrarische sector goed monitoren, en de raad
hiervan op de hoogte houden?

Wij monitoren het beleid voor het landelijk gebied en daarmee ook de agrarische sector vanuit Europa, rijk en
provincie. Wij informeren u elke paar maanden over de voortgang in het stikstofdossier. Als het provinciaal- of
rijksbeleid impact heeft op het gemeentelijk beleid en/of de raad hierin een rol of taak heeft of krijgt zullen we u
hierover ook tussentijds zeker informeren. Daarnaast faciliteren we de agrarische sector door binnen het netwerk
van Salland Deal een informerende en signalerende taak te vervullen. We pikken ook signalen op die we daar waar
mogelijk meenemen naar overleggen met provincie, VNG en het Rijk.

2.

Is het college bereid aan te dringen bij Rijk en provincie voor decentrale en lokale uitvoering van het nieuwe
beleid?

We werken in Salland al langer samen aan een vitaal buitengebied via de netwerken De Kracht van Salland en
Salland Deal. De samenwerking vanuit deze netwerken en het werken op de schaal van Salland werkt goed. We
dragen dan ook uit dat deze lokale en decentrale uitvoering, gezamenlijk vanuit diverse gebiedspartijen en van
onderop, doorgezet moet worden. Zo hebben we in het kader van de gebiedsgerichte aanpak stikstof de
verbinding weten te leggen en is Salland nu een van de zes deelgebieden. Ook landelijk wordt dit via de VNG
ingebracht. We zien in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet nu al dat hierin aandacht is voor een meer
integrale en gebied specifieke aanpak voor het landelijk gebied vanuit het rijk.

3.

Is het college bereid onze boeren bij te staan en vertegenwoordigen tijdens de uitvoering van dit beleid.

Wij vertegenwoordigen alle inwoners en ondernemers in onze gemeente, ook de boeren. We staan via diverse
overlegorganen in verbinding met de vertegenwoordigers van de verschillende agrarische belangenclubs.
We horen in de verschillende overleggen en via de contactpersoon buitengebied en de erfcoaches wat er bij de
ondernemers speelt. Daarnaast bieden we individuele ondernemers bijstand die kan helpen om het beleid uit te
voeren, bijvoorbeeld door advies van een erfcoach, ruimtecoach of een goed gesprek met de contactpersoon
buitengebied. Ook ondernemen we actie op het gebied van communicatie. Naast algemene communicatie via de
kanalen van de Kracht van Salland communiceren we ook gericht op de agrarische sector door het uitgeven van
een agrarische nieuwsbrief en het organiseren van een agrarische avond. Deze laatste is gepland op 19 januari a.s.

voor alle agrariërs in Raalte en kunnen ze hun vragen aan diverse bestuurders, ambtenaren, erfcoaches en
contactpersoon buitengebied over een groot aantal thema’s.
Ook binnen het dossier stikstof ondersteunen we de agrarische sector via bijvoorbeeld:
- Vanuit Raalte is een persoon tijdelijk gedetacheerd bij het gebiedsteam GGA Salland van de provincie
Overijssel. Hierdoor worden korte lijnen gelegd tussen het gebied en de provincie. Ook wordt
ondersteuning verleend aan projecten en ontwikkelingen zoals Salland Loont en in ondersteuning van de
communicatie met en naar de agrarische sector.
- Bij de benoemde rode draden vanuit de gebiedsgerichte aanpak zijn we samen met onder andere
vertegenwoordigers van de agrarische sector betrokken bij de uitwerking. Bijvoorbeeld ten aanzien van
de rode draden ‘Bedrijfsbeëindigers’ en ontwikkelingen rondom ‘het Boetelerveld’.

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?

Door de inzet van Raalte in het gebiedsteam stikstof hebben we vanaf het begin al intensief samengewerkt met
Deventer en Olst-Wijhe op dit dossier. Zowel de bestuurlijke en ambtelijke lijnen zijn kort, zo wordt bijvoorbeeld
de gebiedstafel stikstof gezamenlijk voorbereid. Verder werken we vanuit het netwerk De Kracht van Salland met
Salland Deal aan integrale gebiedsgerichte ontwikkelingen en brengen deze in bij de gebiedstafel en provinciale
bestuur. Salland staat erom bekend dat er goed samengewerkt wordt tussen de verschillende partijen op het
platteland.

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?

Hier wordt al stevig op ingezet. De inzet van de contactpersoon buitengebied vanuit de gemeente en de inzet van
erfcoaches vanuit de provincie is er om agrarische ondernemers en gezinnen te ondersteunen in het
beantwoorden van vragen, het maken van keuzes en vinden van de juiste loketten. Door de inzet van de
contactpersoon buitengebied is ook de verbinding met het sociaal domein versterkt en komen hulpvragen vanuit
de agrarische sector sneller bij de juiste personen en instanties terecht.
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