
Artikel 36 landelijk stikstofbeleid vertaald naar Eijsden-Margraten. 

 

 

 

Recentelijk heeft de landelijke overheid maatregelen aangekondigd die ingrijpende gevolgen hebben 

voor agrariërs in onze gemeente en in die lijn voor ons landschap en onze economie. Het zou echter 

ook kansen moeten bieden voor die boeren die al van plan zijn kleinschaliger en meer natuurgericht 

te gaan werken.  Het is geen verrassing dat dit stikstofplan er is gekomen, al is de schaal van de 

maatregelen groter dan verwacht en zijn de uitvoerende bestuurders van partijen (CDA en VVD) die 

lange tijd maatregelen voor zich uitgeschoven hebben. Dit versterkt de gedachte dat het noodzakelijk 

en onomkeerbaar is en we hoe dan ook op korte of wellicht door acties iets langere termijn, maar 

absoluut zeker, ingrepen van de landelijke, dan wel provinciale overheid kunnen verwachten. 

Gezien de lange voorgeschiedenis van deze problematiek en het sterk agrarische karakter van onze 

gemeente veronderstellen we dat er al nagedacht is over wat dit betekent en hoe we daar als 

gemeente op in kunnen spelen. Het buitengewoon buitengebied project heeft al onderzoek gedaan 

naar toekomstverwachtingen van boeren in onze gemeente. We weten daardoor wie wil stoppen, 

blijven of groeien. We weten ook welke bedrijven in kwetsbare gebieden liggen.  

Deze  gemeente reserveert een miljoen per jaar voor grondaankopen ten behoeve van 

natuurontwikkeling. 

Tenslotte is de gemeente bezig met het optuigen van een landschapsfonds. 

Onze vragen: 

1. Hoeveel boeren in onze gemeente lopen het risico hun bedrijf te moeten sluiten? 

2. Is er al zicht op wat de andere overheden gaan doen om deze bedrijfsopheffingen te 

compenseren? 

3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om een rol te spelen in deze kwestie?  

4. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat de grond van boeren die uitgekocht zullen worden, 

bij blijft dragen aan, of opnieuw een rol van betekenis gaat spelen in, de landschappelijke en 

ecologische kwaliteit van ons buitengebied? 

5. Welke rol kunnen deze agrariërs daar zelf bij spelen?  

6. Welke mogelijkheden heeft de gemeente nu al om bij te dragen in het verdienmodel van 

boeren die van gangbare voedselproductie op natuuronderhoud/natuurinclusieve landbouw 

over willen gaan? Welke mogelijkheden wilt u creëren? 

7. Hoe helpt deze gemeente de  boeren in Eijsden-Margraten die kleinschalig, binnen de 

grenzen van en  met zorg voor natuur en landschap werken, om te kunnen doorgaan met 

hun werk? Weet u welke boeren dit zijn? Wanneer acht u een boerenbedrijf kleinschalig en 

werkend met zorg voor de natuur, heeft u daar een ‘definitie’ voor? 

8. Hoe bent u in overleg met de agrariërs?  

9. Welke financiële middelen kan deze gemeente nu al inzetten?  

10. Hoeveel geld heeft deze gemeente minimaal structureel nodig? 
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