
 

 

Van: Buijs, Cindy  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:40 
Onderwerp: motie Gebiedsgerichte aanpak 'stikstof' op Goeree-Overflakkee 
 
Goedemiddag griffier, 
  
Op 7 juli 2022 heeft onze gemeenteraad de motie Gebiedsgerichte aanpak ‘stikstof’ op 
Goeree-Overflakkee aangenomen met het verzoek deze met alle gemeenteraden van de 
provincie Zuid-Holland te delen.  
  
Zodoende aan u het verzoek om bijgaande motie aan te bieden aan uw gemeenteraad. 
 

Met vriendelijke groet,  

Cindy Buijs 
Adviseur Economische Zaken  
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MOTIE over een niet op de agenda opgenomen onderwerp- Art. 29 RvO

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee

Onderwerp: Gebiedsgerichte aanpak 'stikstof' op Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat:
a) De minister van Natuur en Stikstof (de minister) op 10 juni 2022 de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk

Gebied (NPLG) inclusief de Richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per Gebied' (stikstofkaart) gepubliceerd heeft
om de uitstoot van stikstof gebiedsgericht te verlagen en zodoende de natuur te verbeteren;

b) De provincies de opdracht hebben om per 1 juli 2023 een gebiedsgerichte aanpak gereed te hebben;
c) De focus van het Rijk en de provincie Zuid-Holland (provincie) vooralsnog vooral gericht is op de agrarische sector als bron

van stikstofuitstoot, en dan met name ammoniakuitstoot als gevolg van veehouderij en bemesting van akkers, terwijl
doelen voor andere sectoren nog ontbreken.

Spreekt de volgende zienswijze uit, namelijk dat:
1. De in de NPLG opgenomen stikstofkaart ingrijpende consequenties heeft voor de agrarische sector op Goeree

Overflakkee, het toekomstperspectief van opvolgende generaties en voor de leefbaarheid als plattelandsgemeente in zijn
geheel;

2. De gemeenteraad de waarde van bescherming van bewezen stikstofgevoelige natuurgebieden inziet;
3. De agrarische sector zich als geen ander bewust is van de afhankelijkheid van de natuur en innovatieve investeringen doet

om de voedselzekerheid, dierwelzijn en het milieu te behouden en verbeteren;
4. Bestaande agrarische bedrijven versterkt en ondersteund dienen te worden in het proces van innovatie en verduurzaming

en nieuwe businessmodellen dienen te worden gestimuleerd, zodat bedrijven op een gelijkwaardige manier meekunnen in
dit proces;

5. De agrarische ondernemers hierin gefaciliteerd worden om zelf, in onderling overleg (bottom up), plannen uit te werken
hoe zij emissies van meststoffen naar lucht en water zo effectief mogelijk kunnen reduceren;

6. Om te komen tot een breed gedragen gebiedsgerichte aanpak er sprake dient te zijn van realistische, haalbare en
betaalbare reductiedoelen die passen bij de landschapsecologische kenmerken van Goeree-Overflakkee;

7. De provincie de door de minister gekregen vrijheid dient aan te wenden om de maatregelen ten behoeve van de
stikstofreductie-opgave evenwichtig te verdelen, waaronder ook over de natuur- en terrein beherende organisaties, en
over de provincie als geheel;

8. Op Goeree-Overflakkee maatwerk geboden dient te worden gericht op de verschillende sectoren als industrie, mobiliteit
en de agrarische sector tezamen, gezien de samenstelling van de agrarische sector op het eiland van voornamelijk
akkerbouw;

9. De provincie, gezien het economische belang van de agrarische sector op het eiland, op korte termijn perspectief moet
bieden aan deze sector op Goeree-Overflakkee, ook voor de zogenaamde PAS-melders, en een maximale inspanning moet
leveren om gedwongen bedrijfsverkoop en -beëindiging te voorkomen;

10. De provincie bovengenoemde punten op korte termijn samen en zeer zorgvuldig met de verschillende sectoren op
Goeree-Overflakkee, in het bijzonder de agrarische sector, op dient te pakken.

Verzoekt het college:
I. De bovenstaande zienswijze, binnen twee weken, actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid

Holland, Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland en alle gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland;
II. In nauw overleg met de provincie de rol van de gemeenteraad te onderzoeken, met als doel proactief betrokken te zijn

bij de totstandkoming van de gebiedsgerichte aanpak en hierin nuances te kunnen aanbrengen;
II. De gemeenteraad actief op de hoogte te houden over het verloop van de gesprekken.

en gaat over tot de orde van de dag.
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