
Motie vreemd aan de orde van de dag
Zorgvuldig Stikstofbeleid

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op  23 juni 2022;

Constaterende dat:
• Nederland op slot zit door de wijze waarop in het verleden is omgegaan met natuur- en 

stikstofwetgeving;
• Er veel maatschappelijke commotie is ontstaan vanwege het aangekondigde 

stikstofbeleid door de minister van Natuur en Stikstof, mevrouw C van der Wal, op 
vrijdag 10 juni 2022;

• Het aangekondigde beleid kan leiden tot ingrijpende gevolgen in de agrarische sector en 
dat dit tevens gevolgen kan hebben voor toeleveranciersbedrijven in de keten binnen 
onze gemeente (MKB bedrijven); 

• Bijna 50% van het grondgebied van Meierijstad wordt ingevuld door de agrarische 
sector;

• Gemeente Meierijstad een sterk MKB heeft waaronder vele toeleveranciers aan de 
agrarische sector;

• Het weliswaar gaat over landelijk en provinciaal beleid maar dat lokale overheden 
geconfronteerd gaan worden met de effecten van het beleid ;

Overwegende dat:
• Veel agrarische ondernemers vermoedelijk dienen te stoppen onder het aangekondigde 

beleid;
• Wordt nagegaan welke natuurbeheer nodig is voor de instandhouding van de aanwezige 

soorten bloemen, planten, insecten en dieren;
• Technologie en innovatie de basis vormen voor adequate oplossingen;
• Veel MKB ondernemers tevens worden getroffen door de afname van agrarische 

bedrijven (keten);
• Door de rijksoverheid, uit het oogpunt van een bestrouwbare overheid, perspectief 

geboden dient te worden aan boeren en aan de zogenaamde PAS- melders;
• De gemeente een faciliterende en verbindende rol vervult om de cohesie tussen 

ondernemers en burgers binnen onze gemeente in het bijzonder en het platteland in 
algemene zin te bevorderen;

Verzoekt het college om: ;
1. Bij de Minister van Natuur en Stikstof, door toezending van deze motie, kenbaar te 

maken, dat het stoppen van onze agrarische ondernemers veel gevolgen zal hebben 
voor de cohesie binnen onze gemeente;

2.  De Minister te verzoeken om flankerend beleid om de maatschappelijke en 
economische gevolgen op te vangen;

En gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie VVD Meierijstad 


