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Motie conform artikel 42van het RvO van de raad van de gemeente Staphorst.
Nummer: Ml43

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

De raad van de gemeente Staphorst, in vergadering bijeen op 14 iuni 2022

constaterende dat:

o
.
o

o

Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied
heeft gepubliceerd.
Hierin voor de gemeente Staphorst richtinggevende stikstofreductiedoelstellingen zijn
opgenomen van 12, 47,70 en 95 procent voor bepaalde gebieden.
Deze stikstofreductiedoelstellingen eenzijdig gericht zijn op de landbouw, terwijl een
integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer en

luchtvaart, betrokken worden.
De gemeente Staphorst van onder op de regie voert in een gebiedsproces dat onderdeel
uitmaakt van de Gebiedsgerichte Aanpak Noord West Overijssel.

Overwegende dat:
o De gepresenteerde startnotitie NPLG de constructieve aanpak in de Gebiedsgerichte
Aanpak doorkruist, ondergraaft en het vertrouwen van de betrokken gesprekspartners
ondermijnt.
. De richtinggevende doelstellingen grote, nadelige gevolgen hebben voor het platteland in
de gemeente Staphorst.
. De sociaaleconomische gevolgen van deze startnotitie desastreus zijn voor het
toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Staphorst.
. Agrariërs essentieel zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer in onze gemeente.

Roept het college op:
o Richting de provincie Overijssel aan te geven dat:
o De doelstellingen uit de startnotit¡e NPLG onaanvaardbare gevolgen betekenen
voor de agrarische sector, aanverwante bedrijven, de natuur en het platteland in
de gemeente Staphorst.
o Het lopende proces met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak en de daarin
gedefinieerde doelen het uitgangspunt moeten zijn voor de stikstofaanpak en dit
proces niet doorkruist moet worden door het Rijk.
o Het daarnaast van groot belang is dat er een integrale aanpak komt waarbij alle
sectoren betrokken worden.
o Deze motie in te dienen bij PS, GS van de provincie Overijssel en de regiegroep GGA

¡

NWO.
Deze motie bij alle gemeenteraden in Nederland kenbaar te maken.

En gaat over
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