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Motie Trots op onze boeren
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De gemeenteraad van Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord de 
beraadslagingen

constaterende dat:
* er op dinsdag 1 oktober en 16 oktober jl. een massaal boerenprotest is geweest in Den Haag;
* boeren zich door de overheid, samenleving en organisaties weggezet voelen als 

milieuvervuilers en dierenmishandelaars, waardoor hun vertrouwen in o.a. de overheid tot een 
dieptepunt is gedaald.

Overwegende dat:
* de gemeente Nieuwkoop een gemeente in het Groene Hart is met veel boeren;
* de boeren ons van hoogwaardig voedsel voorzien met oog voor milieu en dierenwelzijn;
» de boeren mede onderhouders zijn van ons buitengebied en unieke veenweidegebied en de 

boeren daarvoor meer waardering verdienen;
* het vertrouwen van de boeren in de overheid snel hersteld moet worden en dat wij als 

gemeente Nieuwkoop hierin kunnen helpen door onze waardering uit te
spreken richting de boeren.

spreekt uit dat de gemeente Nieuwkoop:
» grote waardering heeft voor het werk van alle boeren, maar in het bijzonder de boeren uit 

onze gemeente en hen steunt;
« ziet met hoeveel passie ze bezig zijn met het produceren van ons voedsel, het onderhouden 

van de natuur en de liefde die ze hebben voor hun werk en hun dieren;
« het belang inziet van de agrarische sector, ook voor onze gemeente en “Trots is op de boer!”
« niet alleen de agrarische sector verantwoordelijk is voor de stikstofproblematiek, maar andere 

sectoren hier haar bijdrage aan moeten leveren;
* de agrarische sector een zorgvuldig proces verdiend om de transitiefase naar stikstofproof 

produceren goed door te komen.

roept naast bovengenoemd statement het college op:
» Haar huidige inzet voor de agrarische sector voort te zetten;
« de landelijke en provinciale overheid met klem en kracht aan te spreken om boeren op korte 

termijn duidelijkheid en perspectief te geven. Passend bij de schuld van de overheid aan het 
veroorzaken van de ontstane situatie. En bij deze hogere overheden aan te blijven dringen op 
een zorgvuldig, menselijk overgangsproces.

En gaat over tot de orde van de dag,
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