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SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

Vraag van de CDA-fractie

Datum: 16 juni 2022 Nr.:      

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Peter Krans namens de CDA-fractie

Onderwerp : Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente

Inleiding: 
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een tweetal brieven gestuurd over de aanpak 
van de stikstofuitstoot in de agrarische sector. Het CDA Borger-Odoorn vindt de 
huidige plannen een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland. Het CDA 
vindt onze agrarische ondernemers belangrijk: ze zijn voor de voedselvoorziening 
en dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van onze gemeente. Zij 
verdienen aandacht en ondersteuning, want hun bestaanszekerheid staat onder 
druk. Hoewel de Provincie en het Rijk vooral over de aanpak van de 
stikstofuitstoot gaan, kunnen we als gemeente onze agrarische ondernemers wel 
bijstaan waar dat mogelijk is. 
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Bovenstaande leidt bij de CDA-fractie tot vragen.

Vragen: 
1. Wat vindt het college van de door het ministerie verstrekte 

stikstofplannen? 

2. Heeft het college inzicht in de impact in onze gemeente? Hoeveel agrariërs 
krijgen te maken met deze plannen? 

3. Wat is de impact van de in onze gemeente aanwezige of aangrenzende 
natura 2000 gebieden?

4. Wat kan de gemeente voor de agrariërs betekenen?

5. Hoe brengt het college de zorgen van onze agrariërs over bij de provinciale- 
en landelijke overlegorganen?

6. Wat voor rol ziet het college voor zichzelf weggelegd om eventueel te 
lobbyen, dan wel om de belangen van de agrarische ondernemers te 
behartigen, bij en met mede-overheden?

Antwoord van het College:

Algemeen
Het college is van mening dat onze agrarische ondernemers een onmisbare 
functie vervullen. Zij maken, zeker in een plattelandsgemeente als Borger-
Odoorn, een fors onderdeel uit van de economie en de boerengezinnen vormen 
een belangrijk deel van onze leefgemeenschap. Het perspectief van de agrarische 
ondernemers staat stevig onder druk als gevolg van de maatregelen die door het 
kabinet zijn aangekondigd om te komen tot reductie van stikstof ten behoeve van 
het herstel van de natuur, en daarmee het herstel van de biodiversiteit. Het 
stikstofdossier is ingewikkeld en kent een lange voorgeschiedenis. We staan nog 
maar aan het begin van een traject waarin een specifieke rol is weggelegd voor 
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de provincies. Dit traject gaat nog vele stappen kennen, waarin  nog veel onzeker 
is. Met deze context erbij en uiteraard ook met inachtneming van de motie ‘Wij 
steunen de boeren’ die uw Raad op 23 juni 2022 heeft aangenomen,  gaan we 
nader in op uw vragen:

Vraag 1. Wat vindt het college van de door het ministerie verstrekte 
stikstofplannen? 

Antwoord: 
Het college maakt zich grote zorgen over de impact van het voorgestelde beleid 
op onze boerenbedrijven en hun gezinnen en de sociale cohesie in onze dorpen. 
In de samenleving hebben we gezien dat het voorgestelde beleid heeft geleid tot 
heftige emoties. Een uiting daarvan vormen de vele omgekeerde vlaggen bij 
woningen. Wij erkennen het belang van het verminderen van de stikstofdepositie 
met het oog op de biodiversiteit en herstel van de natuur. Het kabinetsbeleid legt 
de focus met betrekking tot de stikstofopgave naar ons oordeel echter thans te 
eenzijdig bij de agrarische sector en geeft onvoldoende invulling aan een 
duurzaam perspectief voor onze agrariërs. Voor dit toekomstperspectief moet niet 
alleen de focus liggen op de stikstofcrisis. Hiervoor is een integrale aanpak nodig 
in samenhang met alle andere opgaven waar we voor staan, zoals klimaat, 
droogte en waterkwaliteit. Alle betrokken partijen moeten hiervoor gezamenlijk 
aan tafel gaan zitten om duurzame oplossingen uit te werken. 

Vraag 2. Heeft het college inzicht in de impact in onze gemeente? Hoeveel 
agrariërs krijgen te maken met deze plannen? 

Antwoord:
Op dit moment is dat nog niet bekend. Dit zal moeten blijken uit het 
gebiedsproces. Het kabinet heeft de provincies gevraagd om de doelstellingen, 
zoals door het kabinet geformuleerd, samen met lokale overheden en 
maatschappelijke organisaties te vertalen in gebiedsgerichte plannen. Vanuit de 
gemeente Borger-Odoorn zal wethouder Hartsuiker hierbij aansluiten. 
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Vraag 3. Wat is de impact van de in onze gemeente aanwezige of aangrenzende 
natura 2000 gebieden?

Antwoord: 
Binnen onze gemeente hebben wij 1 Natura 2000-gebied: het Drouwenerzand. 
Onze gemeente grenst verder niet direct aan andere Natura 2000-gebieden. We 
kunnen nog niets zeggen over de impact op onze gemeente. Dat zal moeten 
blijken uit het gebiedsproces. 

Vraag 4. Wat kan de gemeente voor de agrariërs betekenen?

Antwoord: 
Het college zet zich binnen het gebiedsproces, onder regie van de provincie, in 
voor een duurzaam perspectief voor de landbouw in de gemeente Borger-Odoorn. 
Hierbij zullen wij in gesprek gaan met de agrarische ondernemers, onder meer via 
het periodiek overleg met LTO Borger-Odoorn. 

Vraag 5. Hoe brengt het college de zorgen van onze agrariërs over bij de 
provinciale- en landelijke overlegorganen?

Antwoord: 
Het college heeft de zorgen overgebracht op basis van de door uw Raad 
aangenomen motie. Wij hebben de minister voor Natuur en Stikstof en de 
minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alsmede de Tweede Kamer 
en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, schriftelijk op 
de hoogte gesteld van uw zorgen. Daarnaast is er een signaal afgegeven via de 
P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten waarin Borger-
Odoorn deelneemt. 
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Vraag 6. Wat voor rol ziet het college voor zichzelf weggelegd om eventueel te 
lobbyen, dan wel om de belangen van de agrarische ondernemers te behartigen, 
bij en met mede-overheden?

Antwoord: 
Voor het college staat het algemeen belang van de inwoners van Borger-Odoorn 
voorop en vormen de kaders gesteld door uw Raad het uitgangspunt van 
handelen bij het afwegen van de verschillende maatschappelijke belangen, 
waaronder ook die van de agrarische sector.  
 


