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MOTIE vreemd aan de orde van de dag: 
Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
 
De Raad van De Wolden bijeen in de vergadering van 30 juni 2022 

 
 

Overwegende dat: 

• Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma 

Landelijk Gebied heeft gepubliceerd 

• Hierin voor de gemeente De Wolden richtinggevende stikstofreductie-
doelstellingen zijn opgenomen van 12 tot maximaal 95 procent voor 

bepaalde gebieden 

• Deze stikstofreductiedoelstellingen onevenwichtig zijn gericht op de 

landbouw, terwijl een integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, 
waaronder de industrie, verkeer en luchtvaart, betrokken worden.  

• Gemeente De Wolden onderdeel uitmaakt van de Gebiedsgerichte aanpak 
Drenthe  
 

Is van oordeel dat: 

• Het kabinet voorbij gaat aan de reeds in gang gezette innovatie in de 

landbouwsector die het doel heeft om de stikstofuitstoot te reduceren en 
natuurherstel te realiseren 

• De agrarische sector een substantieel deel is van onze gemeente. 

Stikstofreducties zoals deze nu op tafel liggen niet goed onderbouwd zijn en 
grote nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het platteland van 

De Wolden 

• Door het Natuurnetwerk Nederland plotseling bij deze plannen te betrekken 

er groot nadeel ontstaat voor Drenthe en ook voor De Wolden als het gaat 
om het voortbestaan van agrarische bedrijven 

• Dat waar Nederland goed in is, innovatieve en kennisintensieve landbouw, 

door de plannen van het kabinet verloren dreigt te gaan. 
 

Verzoekt het college: 
 

• Aan het bestuur van de provincie Drenthe aan te geven dat: 

 
o De doelstelling uit de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 

(NPLG) verstrekkende gevolgen heeft voor de agrarische sector, 
aanverwante bedrijven en het platteland van gemeente De Wolden 

o Er per direct gestopt moet worden met het Natuurnetwerk Nederland 

onderdeel te laten zijn van deze plannen 
o Doorgegaan moet worden met de gebiedsgerichte aanpak zowel voor 

natuur als voor de landbouw met daarin de gedefinieerde doelen, van 
onderop, en betrek daar ook de gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe bij.  

o We niet achter deze onevenwichtige aanpak staan, waarbij de landbouw 

sterker getroffen wordt. In plaats hiervan gekozen moet worden voor 
een integrale aanpak van alle sectoren 
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• Deze motie te sturen naar Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe en de regiegroep / Bestuurlijke Tafel Stikstof  

• De motie bij alle gemeenteraden in Nederland kenbaar te maken 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 

Zuidwolde, 30 juni 2022 
 

 
 
De fracties van Gemeentebelangen, PvdA, CDA en VVD 

 




