
Geachte lezer, 
 
Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder bijgaande motie aangenomen. Graag breng ik 
deze motie onder de aandacht van het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland, de 
Provinciale Staten van Flevoland en de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer. Wilt u deze e-mail doorsturen aan de bovengenoemde 
belanghebbenden? 

 

MOTIE 2022-07-17 
(vreemd aan de orde van de dag) 

Onderwerp: Help het platteland gaat ten onder! 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022 
gehoord de beraadslagingen, 

 
spreekt uit dat 
1. de gemeenteraad zich ernstig zorgen maakt over de leefbaarheid van het landelijk gebied wanneer 
dit voorliggende stikstof reductieplan wordt uitgevoerd; 
2. hij zich verbaast over de krappe tijdsplanning en daarmee over de haalbaarheid van een gedragen 
plan wanneer de provincie dit in een jaar moet vaststellen; 
3. er meer tijd nodig is om innovaties die leiden tot stikstofreductie een kans te geven; 
4. dat de regering inzichtelijk dient te maken wat de stikstofreductieplannen voor sociaal- economische 
impact hebben op het landelijk gebied; 
5. er meer perspectief geboden moet worden aan de boeren in de toekomst; 
6. de plannen voor de stikstofopgave terug naar de tekentafel moeten, 
 
Zie voor volledige motie de bijlage.  
 
Met vriendelijke groet, 
[naam] 
Medewerker Griffie 

 

 

 

Gemeente Noordoostpolder   
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord   
t:    
e: @noordoostpolder.nl   
w: raad.noordoostpolder.nl   
Werkdagen: ma, di, do en vrij-ochtend   
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MOTIE 2022-07-17
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Help het platteland gaat ten onder!

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. er een stikstofopgave is in onze gemeente/regio;
2. er met de stikstofbrief van 10 juni nog geen duidelijkheid is gegeven aan de agrariërs over hun 

toekomst;
3. de stikstofbrief van 10 juni heftige emoties heeft opgeroepen in de agrarische sector;
4. deze stikstofbrief alleen impact heeft op de agrarische sector in plaats van te kijken naar het 

geheel;
5. de provincies geacht worden vóór 1 juli 2023 de stikstofreductieplannen in te dienen;
6. met de gevolgen van deze ingrepen niet alleen de agrariërs geraakt worden maar het 

complete landelijk gebied;
7. de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied met deze maatregelen hard getroffen 

zullen worden,

van mening dat
1. de deadline van 1 juli 2023 om met een gedragen stikstofreductieplan te komen voor de 

provincies een onhaalbare datum lijkt;
2. de voorgenomen plannen, die zullen resulteren in een kaalslag van het landelijk gebied, effect 

kunnen hebben op heel Nederland;
3. de stikstofproblematiek opgelost móet worden;
4. de economie en de leefbaarheid met de voorgenomen stikstof maatregelen ernstig in het 

gedrang kunnen komen,

spreekt uit dat
1. de gemeenteraad zich ernstig zorgen maakt over de leefbaarheid van het landelijk gebied 

wanneer dit voorliggende stikstof reductieplan wordt uitgevoerd;
2. hij zich verbaast over de krappe tijdsplanning en daarmee over de haalbaarheid van een 

gedragen plan wanneer de provincie dit in een jaar moet vaststellen;
3. er meer tijd nodig is om innovaties die leiden tot stikstofreductie een kans te geven;
4. dat de regering inzichtelijk dient te maken wat de stikstofreductieplannen voor sociaal- 

economische impact hebben op het landelijk gebied;
5. er meer perspectief geboden moet worden aan de boeren in de toekomst;
6. de plannen voor de stikstofopgave terug naar de tekentafel moeten,

verzoekt de griffie
bovenstaande onder de aandacht te brengen van

het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland; 
de Provinciale Staten van Flevoland;
de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede 
Kamer

en gaan over tot de orde van de dag.
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