
   
 

   
 

   
 

 
 
Motie vreemd - Help het platteland gaat ten onder!  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 juli, gehoord hetgeen besproken is 
tijdens de Politieke Avond van 30 juni,  
 
constaterende dat:  

1. Er, als gevolg van een uitspraak van de rechter, binnen 8 jaar een stevige vermindering van 
de uitstoot van stikstof moet plaatsvinden; 

2. De stikstofopgave ook forse gevolgen heeft voor de agrariërs en het buitengbied in onze 
gemeente/regio;  

3. er met de stikstofbrief van 10 juni nog geen duidelijkheid is gegeven aan de agrariërs over 
hun toekomst omdat de opgaven nog door de provincies moet worden uitgewerkt in 
plannen;  

4. de stikstofbrief van 10 juni heftige emoties heeft opgeroepen in de agrarische sector; 
5. deze stikstofbrief alleen impact heeft op de agrarische sector in plaats van te kijken naar het 

geheel;, 
6. de provincies geacht worden vóór 1 juli 2023 de stikstofreductieplannen in te dienen; 
7. er een grote kans is dat de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied van de 

gemeente Woerden met toekomstige maatregelen hard getroffen zullen worden;  
 
 

overwegende dat:  
1. Agrariërs al te lang met onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf worden 

geconfronteerd; 
2. Voor een vitaal platteland de agrariërs een onmisbare schakel zijn; 
3. Het stikstofreductieplan samen met de agrariërs moet worden opgesteld; 
4. En daarom de deadline van 1 juli 2023 om met een gedragen stikstofreductieplan te komen 

voor de provincies een onhaalbare datum lijkt;  
5. de toekomstige maatregelenkunnen resulteren in een kaalslag van het landelijk gebied effect 

kunnen hebben op heel Nederland 
6. Er een opgave is met betrekking tot het reduceren van stikstofreductie 
7. de economie en de leefbaarheid met de voorgenomen stikstofmaatregelen ernstig in het 

gedrang kunnen komen,  
 

spreekt uit dat:  
1. de gemeenteraad zich ernstig zorgen maakt over de onrust onder de agrariërs over de 

toekomst van hun bedrijfsvoering mede door de onduidelijkheid die er nu nog is over 
hoe het stikstofreductieplan wordt uitgevoerd; 

2. de gemeenteraad zich verbaast over de krappe tijdsplanning en daarmee haalbaarheid 
van een gedragen plan wanneer de provincie dit in een jaar moet vaststellen;  

3. innovaties waarvan tussen nu en 8 jaar blijkt dat zij tot tot stikstofreductie leiden bieden 
ruimte om de provinciale plannen aan te passen;  

4. de gemeenteraad Den Haag oproept inzichtelijk te maken wat de 
stikstofreductieplannen voor sociaal-economische impact hebben op het landelijk gebied  



   
 

   
 

   
 

5. Een dringend beroep gedaan wordt op het kabinet om in gesprek te gaan met de 
agrarische sector en samen met de sector te kijken naar oplossingen voor alle betrokken 
partijen. 

 
verzoekt het college:  
bovenstaande onder de aandacht te brengen van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten en de 
Tweede Kamer. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
CDA, Toos van Soest 
ChristenUnie-SGP,  Daphne van der Wind 
STERK Woerden, Wout den Boer 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


