
  

 
 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag 
Wij staan achter onze boeren 

 
 
De raad van Baarle-Nassau in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2022, 
 
Constaterende dat:    

• Op 10 juni 2022 de verantwoordelijk Minister de startnotitie van het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG) heeft gepresenteerd; 

• Delen van de provincie Noord-Brabant heel hard getroffen worden door dit nieuw geformuleerde 
beleid; 

• Ook in onze gemeente de gestelde doelen op dit moment tot grote onzekerheid leiden bij 
betrokkenen; 

• De landelijke overheid uitvoering van de stikstofplannen bij de Provincies heeft gelegd en de rol 
van gemeenten hierin nog niet duidelijk is; 

• Er wordt gesproken over onteigenen van bedrijven en intrekken van vergunningen; 
• Er van evenredige reductie van stikstofemissie door alle sectoren vooralsnog geen sprake is; 
• De agrarische sector de afgelopen decennia de emissie van stikstof al met 2/3 heeft gereduceerd 

en verdere reductie wil en kan bewerkstelligen door innovatie; 
• Er door verschillende commissies geconstateerd is dat het gebruikte Aerius- model niet geschikt 

is en nooit bedoeld is om op microniveau duiding te geven aan de stikstofproblematiek; 

                                                                                                              
Overwegende dat: 

• Onze gemeenteraad ervan overtuigd is, dat de uitstoot van stikstof gereduceerd moet worden en 
dit een inspanning van de hele samenleving vraagt; 

• Het gepubliceerde landelijk beleid ingrijpende consequenties zal hebben voor agrarische; 
ondernemers en aanverwante beroepsgroepen in de gemeente Baarle-Nassau, elke agrariër 
schept werk voor 10 mensen in de periferie;  

• De voorgestelde maatregelen mogelijk grote effecten hebben op het toekomstig beheer en 
functioneren van ons groene buitengebied; 

• Het voorgenomen beleid nu al desastreus uitpakt voor opvolgingsbereidheid en financieringen 
voor noodzakelijke investeringen; 

• Het aangekondigde perspectief voor de landbouw op voorhand al zonder betekenis is door het 
gisteren door de Eerste Kamer goedgekeurde CETA handelsverdrag, waardoor voedsel 
geïmporteerd mag worden dat niet aan de EU productiestandaarden voldoet; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzoekt het college om: 
 

• In overleggen met andere overheden de (on)haalbaarheid van de gestelde doelen aan te kaarten 

en ook de gevolgen van de plannen voor de gemeente Baarle-Nassau en haar inwoners te 

bespreken; 

• Aan te dringen bij de verantwoordelijke ministers en Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant om eerst in te zetten op innovatie, een gebiedsgerichte en integrale aanpak en een 

herziening van de natuurbeschermingswet, waarbij wordt aangesloten op Europese standaarden 

op het gebied van methode van meten en regelgeving; 

• De grote zorgen, die er leven binnen de agrarische sector, te onderkennen en daar passend op te 

reageren; 

• Vorenstaande binnen twee weken actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord -Brabant, bij de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Landbouw, 

alsmede de leden van de Tweede Kamer; 

• Bij een te ontwikkelen provinciaal plan in te zetten op bedrijfsinnovatie en -omvorming om 

stikstofuitstoot te verminderen, perspectief te bieden en  gedwongen onteigening of sluiting van 

bedrijven te voorkomen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
Baarle-Nassau, 13 juli 2022 
 
Namens de fractie Ulicoten   Namens de CDA Fractie 
Jannes Kusters     Thomas Adams 


