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Motie 02. vreemd aan de orde van tie dag

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2022

Onderwerp: Zorgvuldig Stikstofbeteid

De raad van Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2022, bespreekt het stikstofbeteid 
van het kabinet.

De raad van Midden-Groningen roept de Tweede Kamer op bij het kabinet te bepleiten het stikstof 
beleid aan te passen, waarbij

* Uitgegaan wordt van metmgen en feiten in plaats van modellen en berekeningen;
» De feítelijke staat van de natuur wordt beoordeeld en ook wordt onderzocht welke (naast 

stikstof) andere bepalende en te beïnvloeden factoren er zijn;
» Wordt nagegaan welk natuurbeheer nodig is voor de instandhouding van de aangewezen 

soorten en in hoeverre daaraan wordt/werd voldaan;
* Wordt vastgesteld waar sprake is van feítelijk onhaalbare natuurdoelen, waarna, 

ondersteund door onderzoek en metingen, ingezet wordt op aanpassing;
« Technologie en innovatie de basis vormen voor oplossingen waarbij juridische houdbaarheid 

een voorwaarde is;
» Perspectief wordt geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van een betrouwbare 

overheid, ook voor PAS-melders; en
» De sociale cohesie op het platteland behouden blijft
» Verzoekt deze motie door te sturen naar de Tweede Kamer, alle gemeenteraden en 

Provinciale Staten

En gaat over tot de orde van de dag,

Hoogezand, datum 30 juni 2022

Mamens de fracties van Boer 6t Burger Partij, CDA , VVD

Kor Hoving, Erianne van der Bun,, Hans-Peter Paliand
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022 

De raad van de gemeente Mìdden-Groningen

MieKe Bouwman

Griffier

Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schríftelijk bij de voorzitter worden ingediend.


