
MOTIE 2022.15 Middendorp - STIKSTOFREDUCTIE 

(Ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, Leefbaar Tynaarlo, VVD en
Gemeentebelangen)

 
De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 21 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 het Aerius-model gebieden zijn ingevoerd binnen onze gemeente die nog maar 20 
jaar geleden zijn onttrokken aan de landbouw, zogenaamde nieuwe Natuur;

 Dat boeren in onze gemeente, rondom onder andere Drentse Aa gebied en de Onlanden, 
maar ook het overige buitengebied met zorg en liefde dit gebied beheren;

 Dat recreatieondernemers, musea, evenementen, festivals tevens een grote impact van 
deze maatregelen kunnen verwachten;

 Dat het buitengebied nu (geheel) ontdaan dreigt te worden van deze activiteiten om de  
afgesproken stikstofdoelstelling te realiseren; 

 Er door verschillende commissies geconstateerd wordt dat het Aerius-model niet geschikt 
en nooit bedoeld is om op bedrijfsniveau duiding te geven aan de stikstofuitstoot en -
neerslag; 

 Er geen metingen zijn verricht bij onze agrarische, recreatieve en overige bedrijven om de 
depositie in afstand tot het bedrijf te kwalificeren;

 Er niet alleen gesproken wordt over andere bedrijfsvoering of verplaatsing maar ook van 
gedwongen onteigening van boerenbedrijven;

 Boeren en andere ondernemers zich aan geldende wet- en regelgeving hebben gehouden 
en voorheen zeer nadrukkelijk zijn uitgenodigd hun bedrijven steeds verder uit te breiden;

 Boerenbedrijven vaak familiebedrijven zijn die zich al vele jaren, soms langer dan een 
eeuw, in onze gemeente bevinden en samen met toeleveranciers en werknemers deel 
uitmaken van onze bevolking en afhankelijk zijn van dit boerenbedrijf;

 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 en recreatieve 
bedrijven;

 De welvaart en voedselzekerheid mede te danken hebben aan onze boerenbedrijven;
 Onze gemeente cultureel hoogwaardige festivals en jaarmarkten kent met een grote 

aantrekkende werking zoals de Zuidlaardermarkt, het Bloemencorso en diverse kleinere 
markten en voorstellingen in het buitengebied;

 De boeren  essentieel zijn voor onze voedselvoorziening,  met oog voor het milieu én 
dierenwelzijn;

 De boeren een essentiële rol spelen in het beheer van natuurgebieden als onderdeel van 
hun bedrijfsvoering;

 De welvaart en voedselzekerheid in Nederland mede te danken is aan de boeren;
 Het vertrouwen van de boeren in de overheid weer hersteld moet worden;



Spreekt uit dat:
 De gemeenteraad van Tynaarlo veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven, 

recreatieondernemers en culturele activiteiten;
 De gemeenteraad de waarde van bescherming van onze natuurgebieden inziet;
 Ze het onverteerbaar vindt dat ondernemers zonder lokaal aangetoonde noodzaak verplicht

zouden worden te stoppen of te verplaatsen;
 De raad als een begaanbare weg uit de crisis ziet:

o Inzet op innovatie die moet leiden tot een snellere stikstofreductie;
o Daarbij met name uitgaan van circulaire landbouw
o Waar verplaatsen of beëindigen van bedrijven onontkoombaar is, eerst ingezet 

wordt op natuurlijk verloop (geen bedrijfsopvolging), ruilen, of vrijwillige uitkoop;
o Pas over te gaan tot gedwongen uitkoop wanneer de noodzaak daartoe door 

plaatselijke metingen is aangetoond;
 Geen festivals, openluchtevenementen of jaarmarkten  worden afgelast vanwege de 

stikdepositie door bezoekers;

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.
 

Vries, 21 juni 2022
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