
      

 
 

 
 
 
 
 
 
Vergadering Provinciale Staten op 16 november 2022 
 
 

Motie (art. 33 Reglement van Orde) 
 

Afspraak = afspraak 
 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 16 november 2022 
 

gehoord de beraadslagingen, 
 

constaterende dat:  

- Het Rijk en de Provincie in 2020 bestuurlijke afspraken hebben gemaakt om elkaar te 

informeren over voornemens tot opkoop van (agrarische) bedrijven in het kader van extern 

salderen1; 

- De Provincie niet door het Rijk geïnformeerd is over het opkopen van zes Gelderse 

boerderijen ten behoeve van stikstofruimte voor de verbreding van de A27 Amelisweerd2; 

- In de Provincie Gelderland een verplichting geldt om bij opkoop van agrarische bebouwing te  

voorkomen dat agrarische bebouwing leeg komt te staan;  

- De Provincie bevoegd gezag is bij het intrekken van de Natuurbeschermingswet-

vergunningen van Gelderse bedrijven. 

 

Van mening zijnde dat: 

- Het zowel wenselijk als noodzakelijk is voor de bestuurlijke samenwerking tussen 

overheidslagen om elkaar vroegtijdig en volledig op de hoogte te stellen van voornemens en 

uitvoeringen die beide overheidslagen treffen; 

- Het zeer kwalijk is dat dit bij de opkoop van 6 Gelderse boerderijen voor de verbreding van de 

A27 niet heeft plaatsgevonden;  

- Het stikstofdossier een gevoelig dossier is en vraagt om bestuurlijke nauwkeurigheid, m.n. bij 

gebiedsprocessen waarin een brede afweging plaatsvindt van maatschappelijke belangen; 

- Het Rijk met het opkopen van Gelderse boerderijen de Provincie gepasseerd heeft en 

hiermee zowel de Provincie als zichzelf in slecht daglicht plaatst met betrekking tot 

transparantie en betrouwbaarheid van de overheid; 

- Het handelen van het Rijk afkeurenswaardig is en de Provincie niet aan deze manier van 

handelen mee zou moeten werken. 

 

 
1 Antwoord op Kamervragen van het lid Bisschop van 13 oktober 2020: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16620&did=2020D40461 
 
2 Zie Statenvragen PS2022-604: 
https://gelderland.parlaeus.nl/admin/questions/env=help/action=answerdoc/gd=40361/Opkoop_Gelder
se_boerderijen_voor_verbreding_A27_Amelisweerd__PS2022-604_.pdf  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16620&did=2020D40461
https://gelderland.parlaeus.nl/admin/questions/env=help/action=answerdoc/gd=40361/Opkoop_Gelderse_boerderijen_voor_verbreding_A27_Amelisweerd__PS2022-604_.pdf
https://gelderland.parlaeus.nl/admin/questions/env=help/action=answerdoc/gd=40361/Opkoop_Gelderse_boerderijen_voor_verbreding_A27_Amelisweerd__PS2022-604_.pdf


      

Verzoeken GS: 

- Geen medewerking te verlenen aan het intrekken van de Gelderse natuurbeschermingswet-

vergunningen (nbw-vergunningen) zoals bij het project A27 Amelisweerd, zolang de Gelderse 

beleidsregels en/of bestuurlijke afspraken worden geschonden; 

- Te borgen dat toekomstige verzoeken tot intrekking van Gelderse nbw-vergunningen in lijn 

zijn met de Gelderse Maatregelen Stikstof en de gebiedsprocessen die daarbij horen. 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 
Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) 
René Westra (VVD) 
Daisy Vliegenthart (CDA) 
Charlotte de Roo (GroenLinks) 
Karin Jeurink (PvdA) 
Evert Mulder (SGP) 
 


