
MOTIE nr

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door: Hilde Kamminga, Gemeentebelangen,  Henny van den Born, ChristenUnie  

Raadsvergadering d.d. 19 november 2019

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 19 november 2019,

Constaterende dat:

- De gemeente Tynaarlo een echte plattelandsgemeente is en veel boeren kent, 
- De boeren momenteel sterk in de politieke en maatschappelijke schijnwerpers staan,
- Boeren geconfronteerd worden met maatregelen die gericht zijn op stikstofreductie, maar die 

hen rechtsreeks kunnen raken in hun bestaan,
- 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 momenteel overleg plaatsvindt over de uitwerking van stikstofreductieplannen op landelijk 

en provinciaal niveau. 

Overwegende dat: 

- de boeren mede-onderhouders zijn van ons prachtig buitengebied,
- wij kunnen zien met hoeveel passie zij zich inspannen voor het produceren van voedsel, het 

onderhouden van de natuur, met liefde voor hun vak én voor hun dieren,
- de boeren daarvoor meer waardering en erkenning verdienen, 
- het vertrouwen van de boeren in de overheid weer hersteld moet worden,

Spreekt uit:
dat de gemeente Tynaarlo grote waardering heeft voor de boeren in de gemeente en hun bijdrage aan 
onze leefomgeving,

Tevens overwegende dat:
- de boeren in Nederland op zeer duurzame wijze produceren met oog voor milieu en 

dierenwelzijn en ons zo ons hoogwaardig voedsel leveren,
- de huidige bedrijfsvoering van de akkerbouw- en veeteeltbedrijven is gebaseerd op een 

zorgvuldig, jarenlang selectie- en fokprogramma, waar kortzichtige maatregelen 
buitenproportionele schade aan zullen toebrengen,

- de raad het om die reden onbespreekbaar vindt dat boeren in onze gemeente gedwongen hun 
bedrijf zouden moeten verplaatsen of opheffen ten behoeve van stikstof- reductie wetgeving, 

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

- De inzet van de provincie Drenthe is te komen tot een eenduidig en juridisch houdbaar beleid, 
in samenwerking met belanghebbenden en zonder extra regels aan de landbouw bovenop de 
landelijke regels,

Verzoekt het college:
Om bovenstaande over te brengen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, met het 
verzoek de toezeggingen uit de laatste alinea na te komen bij het bepalen van de 
stikstofreductiemaatregelen in de provincie Drenthe,



En gaat over tot de orde van de dag. 

Vries, 19 november 2019

Ondertekend door:

Gemeentebelangen ChristenUnie 

…………………….. ……………………….


