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Geacht college,

De gemeenteraad spreekt de volgende zienswijze uit, namelijk dat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Op 10 juni 2022 kondigde de ministers van der Wal en Staghouwer 
namens het kabinet verregaande maatregelen aan om de uitstoot van 
stikstof gebiedsgericht te verlagen om de natuur te verbeteren. De 
gemeenteraad van Hoogeveen heeft in haar vergadering van 30 juni bij 
meerderheid een motie aangenomen waarin zij hierover haar zorg en 
zienswijze uitspreekt. Met deze brief brengen wij de zienswijze van de 
gemeenteraad over. In de bijlage treft u de volledige tekst van de motie 
aan.

De gemeenteraad van Hoogeveen veel waardering heeft voor onze 
boerenbedrijven;
De gemeenteraad de waarde van bescherming van onze natuurgebieden 
inziet;
Zij het onbespreekbaar vindt dat agrarische ondernemers, op basis van 
uitkomsten van modellen, verplicht worden te stoppen ofte verplaatsen; 
De inzet op innovatie een snellere stikstofreductie tot gevolg heeft en op 
korte termijn een positieve invloed kan hebbenop onze natuurgebieden; 
Het niet wenselijk is om maatregelen op te leggen bij een agrarische 
ondernemer totdat door plaatselijke metingen duidelijk is wat de huidige 
depositie in afstand daadwerkelijk is, wat de toestand van het betreffende 
Natuurgebied is waarbij niet alleen gekeken wordt naar de stikstof- 
depositie maar ook op het gebied van Beheer en Bodemtoestand; 
Het noodzakelijk is om bij het Ministerie van Natuur en Stikstof aan te 
dringen om eerst in te zetten op innovatie en parallel daaraan een 
herziening van de Natuurwet, waarbij aangesloten wordt bij Europese 
standaarden op het gebied van depositie en meetmethodiek- en 
richtlijnen;
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Graag ontvangen wij uw reactie op onze brief en de motie.

Bij

^rel Loohuis 
urgemeester

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders,

7. De eenzijdige focus op de agrarische sector onwenselijk is en dat de 
Natuurbeherende organisatie, Industrie en Luchtvaart betrokken dienen te 
worden bij de oplossingsrichting;

8. De gemeenteraad nog steeds de wens heeft om samen met de agrarische 
sector, Natuurbeherende Organisaties en de Provincie op te willen trekken 
bij het vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze 
natuurgebieden én de toekomst van onze boeren binnen onze gemeente.

Wilt u bij correspondentie altijd het nummer van deze brief 
(Z.346614/D.584859) vermelden?

Jelmer Mulder 
gemeentesecretaris

(n):
Motie onze boeren verdienen steun!
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Gemeenteraad

De raad van de gemeente Hoogeveen
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Constaterende dat:
a) Er door de minister van Natuur en Stikstof op 10 Juni 2022 verregaande 

maatregeien zijn aangekondigd om de uitstoot van Stikstof gebiedsgericht te 
veriagen om de Natuur te verbeteren;
Er door verschillende commissies geconstateerd wordt dat het Aerius-model niet 
geschikt en nooit bedoeld is om op microniveau duiding te geven aan deze 
problematiek;
Er geen metingen zijn verricht bij onze bedrijven om de depositie in afstand tot 
het bedrijf te kwalificeren;
Er in Drenthe vergaande samenwerking is met boeren en natuurorganisaties om 
op te trekken bij het vormgeven van wetgeving omtrent de stikstofreductie; 
Er nu zelfs gesproken wordt over gedwongen stoppen en onteigening van 
boerenbedrijven;
Boeren die zich aan geldende wet- en regelgeving hebben gehouden, maar nog 
nooit zijn gelegaliseerd (PAS melders) zoals de minister heeft toegezegd. 
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.

d)
e)

Overwegende dat:
a) De gepresenteerde startnotitie NPLG een constructieve gebiedsgerichte aanpak 

doorkruist, ondergraaft en het vertrouwen van de betrokken gesprekspartners 
ondermijnt;
De richtinggevende doelen nadelen hebben voor het plattelandsleven in de 
gemeente Hoogeveen;
Agrariërs een essentiële rol hebben in onze voedselvoorziening, natuurbeheer en 
leefbaarheid van het platteland, zowel sociaal alsmede economisch;
De boeren daarvoor respect en waardering verdienen;
Het vertrouwen van de boeren in de overheid weer hersteld moet worden.
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: 30 juni 2022
: CDA, WD, SGP en Gemeentebelangen 
: Wij staan achter onze boeren

Spreekt de volgende zienswijze uit, namelijk dat:
1. De gemeenteraad van Hoogeveen veel waardering heeft voor onze 

boerenbedrijven;
2. De gemeenteraad de waarde van bescherming van onze natuurgebieden inziet;
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3.
4.
5.

6.
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8.

En gaat over tot de orde van de dag

Naam raadslidNaam fractie

Zij het onbespreekbaar vindt dat agrarische ondernemers, op basis van 
uitkomsten van modellen, verplicht worden te stoppen ofte verplaatsen; 
De inzet op innovatie een snellere stikstofreductie tot gevolg heeft en op korte 
termijn een positieve invloed kan hebbenop onze natuurgebieden; 
Het niet wenselijk is om maatregelen op te leggen bij een agrarische ondernemer 
totdat door plaatselijke metingen duidelijk is wat de huidige depositie in afstand 
daadwerkelijk is, wat de toestand van het betreffende Natuurgebied is waarbij 
niet alleen gekeken wordt naar de stikstof-depositie maar ook op het gebied van 
Beheer en Bodemtoestand;
Het noodzakelijk is om bij het Ministerie van Natuur en Stikstof aan te dringen om 
eerst in te zetten op innovatie en parallel daaraan een herziening van de 
Natuurwet, waarbij aangesloten wordt bij Europese standaarden op het gebied 
van depositie en meetmethodiek- en richtlijnen;
De eenzijdige focus op de agrarische sector onwenselijk is en dat de 
Natuurbeherende organisatie. Industrie en Luchtvaart betrokken dienen te worden 
bij de oplossingsrichting;
De gemeenteraad nog steeds de wens heeft om samen met de agrarische sector, 
Natuurbeherende Organisaties en de Provincie op te willen trekken bij het 
vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze natuurgebieden én de 
toekomst van onze boeren binnen onze gemeente.

Roept het college op om:
1. De bovenstaande zienswijze, binnen 2 weken, actief over te brengen aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, het Ministerie van Natuur en 
Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele Tweede Kamer;

2. De raad zo spoedig mogelijk een terugkoppeling te geven over de reacties van 
bovengenoemde partijen.

CDA Bert Otten
WD Ronald Klok
SGP Brand van Rijn
Gemeentebelangen Hilma Hooijer-Everts


