
 

 

 

 

Motie: Steun onze boeren!   

De raad van de gemeente Bunschoten in vergadering bijeen op 23 juni 2022 ter bespreking van de 

Kadernota begroting 2023-2026 

Constaterende dat; 

- Op 10 juni het ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’ is afgekondigd door het 

Ministerie van LNV. Dit programma is gericht op het inkrimpen van de agrarische sector wat 

ook zeer ingrijpende gevolgen kan hebben voor ons gebied in de regio Eemland en voor de 

voedselvoorziening en economie in Nederland in bredere zin; 

- Bunschoten een groot buitengebied kent met een bloeiende agrarische sector, die naast een 

hoogwaardige voedselvoorziening zorgt voor werkgelegenheid (ook bij toeleveranciers), 

kennis en innovatie. Ook in de Regio Deal in Foodvalley verband recent veel is geïnvesteerd 

in projecten voor verdergaande emissiereductie en verduurzaming; 

- De agrarische sector de stikstofuitstoot al ver heeft gereduceerd en er nog potentie is om 

verder te reduceren door middel van innovatie zonder dat het perspectief van de sector onder 

druk wordt gezet; 

- De gevolgen voor de plaatselijke situatie in Bunschoten ook groot kunnen zijn, maar dat veel 

nog onduidelijk is. De stikstofreductiedoelstellingen te veel eenzijdig gericht zijn op de 

agrarische sector, terwijl een integrale aanpak vereist is, waarbij alle sectoren, waaronder 

industrie, verkeer en luchtvaart betrokken worden; 

- De mogelijke sociaaleconomische gevolgen van deze startnotitie ook grote gevolgen kunnen 

hebben voor het toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Bunschoten. 

  Spreekt uit dat: 

- De gemeenteraad van Bunschoten meeleeft met de agrariërs en hun gezinnen vanwege de 

onzekere toekomst voor hun bedrijven. Ook met de mensen die werken in toeleverende 

bedrijven die afhankelijk zijn van de agrarische sector, waarover ook grote onzekerheden zijn; 

- De raad de huidige plannen van het kabinet in deze vorm afwijst en vindt deze een 

miskenning vindt van de inspanningen die zowel lokaal al regionaal zijn gepleegd om de 

agrarische sector te verduurzamen; 

- De haalbaarheid van de doelen onvoldoende duidelijk is. De impact op samenleving en 

voedselproductie is onvoldoende onderzocht, maar zal zeker groot zijn; 

- De menselijke maat gehanteerd moet worden bij alle te nemen maatregelen; 

- De huidige aanpak vanuit de landelijke politiek demotiverend werkt voor de agrarische sector, 

waardoor alle energie om te werken aan maatschappelijke doelen verdwijnt. Het ministerie 

van LNV zou technische vernieuwingen moeten faciliteren; 

- Wij beseffen dat we verantwoordelijk moeten omgaan met de natuur en daarom juichen wij 

verdere innovatie van de agrarische sector toe; 

- De gemeenteraad van Bunschoten is pleitbezorger van haalbare plannen die uitgaan van 

haalbare doelen waarin ook andere sectoren een evenredig deel van het probleem moeten 

oplossen en er ook een duidelijk perspectief geboden wordt aan de agrarische sector. 

Verzoekt het college; 

Namens de gemeenteraad de Provincie Utrecht te verzoeken niet mee te gaan met de huidige plannen 

van de landelijke overheid zolang de huidige maatregelen niet herzien worden en hierbij kennis te 

nemen van bovengenoemde bezwaren. En tevens bezwaren en zorgen ook over te brengen aan het 

ministerie van LNV en de Tweede Kamer.  



En gaat over tot de orde van de dag. 
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