
 

 

 
 

VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR  
 
Van:   Raadslid M. Groothuis, Fractie Gemeentebelangen/VVD 
 
Ontvangen: 9 februari 2022 

 

 
Onderwerp: : Stikstofdossier 
 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 15 februari 2022 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
Dinsdag 7 februari jl. kwam het bericht van de provincie dat zij de handel in stikstofrechten opschort, 
d.w.z. het “extern salderen” van stikstofrechten. Voor veel agrariërs een erg kwalijke ontwikkeling, 
vandaar een aantal vragen voor het college.  
 
Wat Gemeentebelangen/VVD betreft is dat op dit moment stilstand en dus een enorme rem op 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, bouw en andere sectoren. Wij vrezen een totale stand-
stil. En dat in een, vooral voor agrariërs, enorm onzekere tijd.  
Vandaag lazen we bijvoorbeeld al in de krant een artikel over Loon- en Grondverzetbedrijf Poppink in 
Reutum. We willen toch niet dat ondernemers door deze ontwikkeling niet verder kunnen met hun 
bedrijfsvoering, met alle gevolgen van dien.  
 
Voor Gemeentebelangen/VVD is het milieu erg belangrijk, ook voor volgende generaties, maar op 
deze manier gaat ons land kapot. Het stikstofdossier is inmiddels voor iedereen een hoofdpijndossier 
aan het worden, daarom hebben wij een de volgende vragen:  
 
1. Kan de wethouder aangeven wat dit betekent voor agrariërs en ophanden zijnde bouwprojecten in 
onze gemeente? Zowel in tijdsplanning als financiële gevolgen? 
2.Zijn er inmiddels projecten stilgelegd? Zo ja, hoeveel? 
3.Wat gaat er gebeuren met agrariërs die nu onder een PAS-melding draaien? 
4.Hoe gaat u de druk bij de provincie (rijk misschien ook?) opvoeren? 
Het zou goed zijn als u dit met uw collega-wethouders uit onze provincie doet. 
 

Toelichting:   
Zie bovenstaande. 
 

Ondertekening en naam:  
Namens de fractie Gemeentebelangen/VVD 
 
G.M.J. (Martin) Groothuis  
 

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het 

vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van 
de vergadering bij de voorzitter. 


