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Inleiding 

 

Fracties CDA en VVD Koggenland hebben in de vergadering van 11 juli 2022 de motie vreemd aan 

de orde van de dag ‘Stikstof’ ingebracht. De motie is na stemming met 10 stemmen voor en 8 

stemmen tegen, aangenomen. 

 

 

 

Motie/Toezegging 

 

Tekst dictum motie: 

 

Verzoekt het college: 

1. in het overleg met de provincie en in overleg met agrariërs, bijvoorbeeld in regionaal 

verband,   te wijzen op het belang van een op feiten gebaseerde opgave met oog voor 

alternatieven om tot stikstofreductie te komen in plaats van maatregelen die direct of 

indirect leiden tot gedwongen bedrijfsbeëindiging; 

2. om in overleg met de agrarische sector versneld te komen tot het doorvoeren van innovaties 

die leiden tot reductie van de stikstofuitstoot en de mogelijkheden te verkennen daar als 

gemeente een stimuleringsregeling voor in te zetten en de raad hierover uiterlijk 1 

december 2022 een terugkoppeling (o.a. benodigd budget en planning) te geven. 

3. in het overleg met de provincie ook te kijken naar de bijdrage die andere sectoren kunnen 

leveren om tot stikstofreductie te komen;  

4. goed in overleg met de agrarische sector te blijven en daar ook op aan te dringen bij de 

provincie en andere overheden. 

 

 

Afdoening  

 

De afgelopen maanden zijn verschillende stappen ondernomen in het stikstofdossier. Zo zijn er 

diverse bedrijfsbezoeken geweest. Niet alleen door de portefeuillehouder, ook de burgemeester en 

de raad is bij verschillende agrariërs in de gemeente op bezoek geweest. Het is belangrijk om naar 

de verhalen en de onzekerheden die nu bij veel agrariërs leven, te luisteren. Daarnaast is richting de 

provincie aangegeven dat het belang van de agrarische sector voor de gemeente Koggenland groot 

is. En ook, zoals uw raad in de motie ook heeft aangegeven, dat het gesprek over de 

stikstofproblematiek op feiten gebaseerd moet zijn.  

 

Dit heeft er mede tot toe geleid dat portefeuillehouder Van Dolder nu deelneemt aan de 

regiogroep Laag Holland. Eén van de onderdelen hiervan is de stuurgroep die specifiek gaat over de 

Eilandspolder en Polder Mijzen. De laatstgenoemde polder is een bijzonder stuk Koggenland. 
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Gelegen buiten de Westfriese Omringdijk met grote cultuurhistorische, landschappelijke en 

ecologische waarden. Maar waar ook een aantal agrariërs gevestigd zijn, die mede het landschap 

beheren. De gemeente zet zich ambtelijk en bestuurlijk in voor het behoud van zowel de Polder 

Mijzen, als de agrariërs die deze beheren.   

 

Naast de provincie, wordt er ook periodiek gesproken met de LTO. Actuele ontwikkelingen worden 

met de lokale afdeling besproken. In het meest recente overleg is het stikstofdossier aan de orde 

geweest en ook in volgende overleggen met de LTO zal dit onderwerp op de agenda blijven staan. 

 

Tot slot verzoekt uw raad in de motie om een verkenning te doen naar een stimuleringsregeling 

voor het doorvoeren van innovaties. Om zo de stikstofuitstoot te verlagen. Het college acht dit niet 

wenselijk. Op dit moment is er nog steeds onvoldoende duidelijkheid over de wijze waarop het 

kabinet denkt het stikstofprobleem aan te pakken. Zolang hier nog zoveel onduidelijkheid over is, is 

het niet wenselijk om een stimuleringsregeling in het leven te roepen. Wellicht dat er vanuit de 

Rijksoverheid, als onderdeel van de oplossing, een dergelijke regeling in het leven wordt geroepen. 

Nu een regeling opstellen, is vooruitlopen op eventuele oplossingen waar vanuit het Rijk ook al aan 

gewerkt wordt. Uiteraard blijft het college zich inzetten en aandacht vragen voor de agrariërs 

binnen de gemeente.  

 

 

 

 

 


