MOTIE

Deze motie hoort bij: Kaderbrief Gemeente Coevorden
Motie ondersteuning boeren

Deze motie wordt besproken in de vergadering van 30 juni 2022

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
We stellen vast dat:
- Meerdere regeringen achter elkaar door grote bedrijven (zuivel, vlees) agrarische
partijen (LTO bv.) en financiële organisaties (Rabobank) er voor hebben gezorgd
dat het stikstofprobleem niet is aangepakt.
- In 2019 de hoogste bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan om dit
stikstofprobleem op te lossen.
- De regering vrijdag 10 juni de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
(NPLG) heeft gepresenteerd.
- Boeren, ook in onze gemeente, keihard (kunnen) worden geraakt door de NPLG
We hebben nagedacht over en houden rekening met:
- Onze gemeente heeft een groot buitengebied met prachtige natuur én agrarische
bedrijven.
- Het voorgestelde beleid zorgt voor grote onrust. Vooral bij gezinnen in de
agrarische sector .
- Deze gezinnen weten niet wat de plannen voor hun bedrijf betekenen en hierdoor
stress hebben.
- De leefbaarheid in het buitengebied komt door de plannen onder druk te staan
- Hierdoor kan ook armoede ontstaan.
- We weten nog niet precies wat het NPLG voor boeren in de gemeente Coevorden
betekent.
We vinden dat het college:
• Onderzoek(t) (laat) doen:
A. Naar de gevolgen van het NPLG voor boerengezinnen in de gemeente
Coevorden nu, straks en in de verre toekomst. En voorstellen doet hoe de
gemeente Coevorden de getroffen boerengezinnen kan helpen.
B. Wat boeren in onze gemeente nog meer kunnen doen voor biodiversiteit,
natuurbehoud en onderhoud van het buitengebied. En daar ook een
vergoeding aan te verbinden.
• De resultaten van het onderzoek deelt én voorstellen doet aan de raad.
• In de begroting voor het uitvoeren van onderzoeken en het maken van plannen
geld opzij moet zetten.

Ondertekening:
PAC, Jerry Stoker
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Resultaat stemming:
Aangenomen / verworpen met … stemmen voor en … stemmen tegen

voorzitter,

griffier,
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