
Motie ‘Gemeente Tynaarlo is trots op de boer!’

Ingediend door: Hilde Kamminga

Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2019

Agendapunt: Vreemd aan de agenda

 
De raad van de gemeente Tynaarlo
in vergadering bijeen op dinsdag 29 oktober  2019,
 
Constaterende dat:
-      Er de afgelopen weken verschillende boerenprotesten zijn geweest

-      Boeren zich door de overheid en andere organisaties onvoldoende gewaardeerd voelen    
        waardoor hun vertrouwen in o.a. de overheid tot een dieptepunt is gedaald.

-      Er de komende maanden overleg gaat plaatsvinden over de manier waarop stikstof             
        reductie plannen worden uitgewerkt.  

Overwegende dat:
-      onze gemeente  een echte plattelandsgemeente is en veel boeren kent

-      de boeren ons hoogwaardig voedsel geven met oog voor milieu en dierenwelzijn.

-      de boeren de mede onderhouders zijn van ons prachtig buitengebied.

-      de boeren daarvoor meer waardering verdienen,

-      het vertrouwen van de boeren in de overheid snel weer herstelt moet worden én dat    
       wij als gemeente Tynaarlo . hierin de eerste stap kunnen zetten door onze waardering 
       uit te spreken richting de boeren.

-      Minister Schouten niet voornemens is boeren gedwongen uit te kopen ten behoeve van  
       stikstofreductie in natuurgebieden, maar de verschillende provincies mogen beslissen 
       dat wel te doen. 

-      grote waardering heeft voor het werk van alle boeren en haar steunt, in het bijzonder de               
       boeren in onze gemeente

-      ziet met hoeveel passie ze bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden   
       van de natuur én hoeveel liefde zij hebben voor hun vak én dieren.

-      het om die reden voor de boeren die wonen in de gemeente onbespreekbaar vindt dat zij 
       gedwongen hun bedrijf moeten verplaatsten ten behoeve van stikstof reductie 
       wetgeving. 

Verzoekt het college: 

-      om bovenstaande over te brengen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, die gaat 
       bepalen hoe de stikstof reductie wetgeving ingevuld gaat worden

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Gemeentebelangen 

Hilde Kamminga


