
 
  

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
 
De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d. maandag 4 juli 2022, 
 
Constaterende dat 

• Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied heeft 
gepubliceerd.  

• Hierin voor de gemeente Albrandswaard richtinggevende stikstofreductiedoelstellingen zijn 
opgenomen van 70 procent tot zelfs 95 procent voor bepaalde gebieden.  

• Deze stikstofreductiedoelstellingen voornamelijk gericht zijn op de landbouw, terwijl een 
integrale aanpak vereist is  

 
Overwegende dat 

• De gepresenteerde startnotitie NPLG de constructieve aanpak en plannen van de 
gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon zoals vastgelegd in het Streefbeeld doorkruist, 

• De richtinggevende doelstellingen grote, nadelige gevolgen hebben voor het platteland en 
polderlandschap in de gemeente Albrandswaard. 

• Het Buytenland van Rhoon zich in directe nabijheid van een Natura 2000 gebied bevindt. 

• Agrariërs essentieel zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer, cultuurbehoud, historisch 
landschap van de polders in onze gemeente.  

• De raad van Albrandswaard unaniem het streefbeeld Buytenland van Rhoon heeft vastgesteld, 
waarin een balans is gevonden tussen landbouw, natuur en recreatie.  

• Agrariers in het Buytenland van Rhoon met de invoering van het streefbeeld al enorme ingrepen 
hebben gedaan in hun bedrijfsvoering om natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken en daar 
de eerste resultaten al zichtbaar van zijn 

• Deze maatregelen naar alle waarschijnlijkheid al een positieve bijdrage hebben geleverd aan 
stikstofreductie 

• De boeren in het Buytenland niet de dupe mogen worden van landelijk stikstofbeleid dat geen 
recht doet aan de balans zoals die gevonden is in het streefbeeld 

• Wij de demonstraties met geweld, vandalisme inclusief bedreigingen van bewindspersonen, 
Kamerleden en andere politici, nadrukkelijk veroordelen. 

 
Roept het college op 

• Richting de provincie Zuid-Holland aan te geven dat:  
o De doelstellingen uit de startnotitie NPLG onaanvaardbare gevolgen heeft voor de agrarische 

sector, aanverwante bedrijven, de natuur en het platteland, onder andere in de gemeente 
Albrandswaard.  

o Het lopende proces met betrekking tot de lokaal georiënteerde gebiedsgerichte aanpak zoals 
vastgelegd in het streefbeeld en de daarin gedefinieerde doelen zichtbaar worden gesteund 
en uitgedragen en dat dit niet doorkruist mag worden door de voorgenomen aanpak van het 
Rijk in relatie tot voornoemde landelijk georiënteerde startnotie.  

o Een integrale aanpak wordt bepleit waarbij alle belanghebbenden en actoren betrokken 
worden. 

• Deze motie actief wordt gedeeld met PS & GS van de provincie Zuid-Holland 
• College en Raad van Albrandswaard deze motie beschouwen als een ultieme steunbetuiging aan 

de agrariërs binnen onze gemeente. 
 



En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens fractie CDA 
 
Sander van der Kaaij 
fractievoorzitter 

  

 


