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Motie vreemd aan de orde van de dag: We staan naast onze boeren!
Datum: 16 Juni 2022
Fractie: VVD Aa en Hunze
Onderwerp: Aa en Hunze staat naast onze boeren!
De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 16 Juni 2022

Constaterende dat:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Er door de minister van Natuur en Stikstof op 10 Juni 2022 verregaande maatregelen zijn aangekondigd om de uitstoot van
Stikstof gebiedsgericht te verlagen om de Natuur te verbeteren.
Er in dit Aerius-model gebieden zijn ingevoerd binnen onze gemeente die nog maar 20 jaar geleden zijn onttrokken aan de
landbouw, zogenaamde nieuwe Natuur.
Onze hele Drentse Aa gebied, een levend Nationaal park met verbrede doelstelling heeft, Cultuurlandschap bestaande uit
Natuur, Landbouw en Leefbare dorpen. Hiervoor hebben onze boeren de laatste 20 jaar honderden hectare grond
afgestaan om deze doelstelling invulling te geven. Dit hele Drentse Aa gebied zal nu geheel ontdaan worden van dezelfde
boeren én boeren die rond het Drentse Aa gebied zitten zullen ook moeten verdwijnen om de gemodelleerde
stikstofdoelstelling te realiseren.
Er door verschillende commissies geconstateerd wordt dat het Aerius-model niet geschikt en nooit bedoeld is om op
micro-niveau duiding te geven aan deze problematiek.
Er geen metingen zijn verricht bij onze bedrijven om de depositie in afstand tot het bedrijf te kwalificeren.
Er door onze gemeente op 31 Oktober 2019 al een VVD motie is aangenomen waarin we onze waardering voor onze
boeren hebben uitgesproken en hebben uitgesproken het onbespreekbaar te vinden dat Agrarisch ondernemers
gedwongen worden hun bedrijf te verplaatsen.
Daarin de wens heeft uitgesproken om samen met onze boeren op te trekken bij het vormgeven van Wetgeving omtrent
de stikstofreductie.
Er nu zelfs gesproken wordt over gedwongen stoppen en onteigening van boerenbedrijven.
Boeren zich aan geldende Wet en Regelgeving hebben gehouden maar desondanks door de overheid als ongewenste en
milieuvervuilende branche wordt weggezet.
Boeren de afgelopen decennia door innovatie hebben laten zien dat de Nederlandse agrarische sector een voorbeeld is
van hoe men in de wereld zou willen werken om de voedselzekerheid, dierwelzijn en het milieu te verbeteren.
Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•

Onze gemeente een groot buitengebied heeft met moderne Agrarische bedrijven en tevens mooie Natuurgebieden;
Het Drentse Aa gebied zonder boeren niet meer voldoet aan de afgesproken doelstelling namelijk “een levend Nationaal
Park” gevormd door Natuur, Landbouw én Leefbare dorpen.
De boeren ons hoogwaardig voedsel geven met oog voor het milieu én dierenwelzijn;
De boeren de mede onderhouders zijn van ons prachtige groene buitengebied;
De boeren daarvoor respect en waardering verdienen;
Het vertrouwen van de boeren in de Overheid weer hersteld moet worden;

Spreekt uit dat:
•

De gemeenteraad van Aa en Hunze veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven;

•

De gemeenteraad de waarde van bescherming van onze Natuurgebieden inziet;

•

Ze het onbespreekbaar vindt dat Agrarische ondernemers, op basis van uitkomsten van modellen, verplicht zouden
worden te stoppen of te verplaatsen;

•

Inzet op Innovatie een snellere Stikstofreductie tot gevolg heeft met evt. een positieve invloed onze Natuurgebieden op
korte termijn;

•

De gebieden die getransformeerd zijn van Landbouw naar Natuur aangepast mee te nemen bij een beoordeling van de
Kritische Depositie Waarden.

•

Geen maatregelen op te leggen bij een Agrarische ondernemer totdat door plaatselijke metingen duidelijk is wat de
huidige depositie in afstand nu eigenlijk is.

•

Geen maatregelen op te leggen totdat door plaatselijke metingen duidelijk is wat de toestand van het betreffende
Natuurgebied is, niet alleen voor een stikstof-depositie maar ook op het gebied van Beheer en Bodemtoestand.

•

Aan te dringen bij het Ministerie om eerst in te zetten op innovatie en parallel lopend daaraan een herziening van de
Natuurwet waarbij aangesloten wordt bij Europese standaarden op het gebied van depositie en methode van meten.

•

Niet alleen te focussen op de Agrarische sector maar ook de Natuur Beherende Organisaties, Industrie en Luchtvaart te
betrekken;

•

Nog steeds de wens heeft om samen met de Agrarische sector, Natuur Beherende Organisaties en de Provincie op te
trekken bij het vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze Natuurgebieden én de toekomst van onze boeren in
Aa en Hunze te waarborgen.

Roept het college op om:

Bovenstaande, binnen 2 weken, actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, bij het Ministerie van
Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele 2e kamer.
En gaat over tot de orde van de dag
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