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Onderwerp: Nationaal Programma Landelijk Gebied en het stikstofdossier 
 
  
Geachte heer/mevrouw,  
 
De brieven van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Natuur en 
Stikstof van 10 juni 2022 maken veel onrust en emoties los in de samenleving, zeker onder 
boeren en daarmee  bij velen van u. Het college van Leusden is zich daar nadrukkelijk van 
bewust. De inhoud van de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied met 
stikstofkaart roept veel vragen op. Wat gaan deze plannen betekenen voor het 
toekomstperspectief van boerenbedrijven en hun gezinnen? Is er nog wel toekomst voor de 
landbouw in de Gelderse Vallei?  
 
Wij kunnen uw zorgen niet wegnemen. Het stikstofbeleid wordt niet door de gemeente 
gemaakt. Met deze brief informeren wij u wel over onze reactie op de plannen van het Rijk.  
En wij nodigen u uit voor een bijeenkomst met Leusdense boeren om met elkaar van 
gedachten te wisselen. In overleg met LTO Gelderse Vallei en de Vallei Horstee is gekozen 
voor een besloten bijeenkomst waarvoor de pers niet zal worden uitgenodigd. Dit op 
woensdag 10 augustus 2022 om 20.00 uur op locatie Hoeve Groot Zandbrink aan de 
Postweg 2 in Leusden. Wij verzoeken u om u hiervoor aan te melden. Dit kan door het 
formulier in te vullen op    www.leusden.nl/stikstof 
 
Het college is erg geschrokken van de stikstofkaart.  
De stikstofproblematiek is groots en complex. Het college is erg geschrokken van de inhoud 
van de brief met stikstofkaart en wil zo snel mogelijk duidelijkheid. Wij staan in nauw contact 
met betrokkenen zoals LTO Gelderse Vallei en Vallei Horstee en hebben deze organisaties 
al meerdere keren gesproken.  
De gemeente maakt zich zorgen over de bestaanszekerheid op de lange termijn voor boeren 
en de huidige onduidelijkheid over de impact van de maatregelen. Het is van groot belang 
dat er een leefbaar platteland blijft, waarin natuur en duurzame landbouw en economische 
activiteiten hand in hand gaan.  
 
Samen met deze brief ontvangt u een afschrift van de brief aan de Ministers van LNV en 
Natuur en Stikstof. In deze brief spreken wij onze grote zorgen uit over met name de 
stikstofkaart. Een brief met dezelfde inhoud en oproep is ook aan het college van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht verstuurd.  
 
 

mailto:gemeente@leusden.nl


 

 

Pagina 2 

Brief van LTO Gelderse Vallei.  
LTO Gelderse Vallei heeft de gemeente met haar brief van 30 juni 2022 opgeroepen om bij 
het Rijk aan te dringen op aanpassingen van het stikstofbeleid. Met bijgaande brief aan de 
Ministers uiten wij onze grote zorgen over de onduidelijkheid en vergaande consequenties 
van de stikstofkaart en dringen we aan op samenwerking met de agrarische sector.  
 
Wij realiseren ons dat de stikstofplannen veel onrust en boosheid onder de boeren hebben 
losgemaakt. De plannen raken aan uw toekomstperspectief, bestaanszekerheid en gezin. 
Misschien hebt u behoefte om hierover te praten.  LTO Gelderse Vallei en de Vallei Horstee 
wijzen graag op de mogelijkheid om contact te zoeken met: 

• Bestuurslid van LTO Gelderse Vallei en boerin in Leusden Sophie van Roomen,  
sophievanroomen@ltogeldersevallei.nl, telefonisch bereikbaar op  06-18809416. Zij 
is graag bereid om ook niet LTO-leden te woord te staan.   

• De plattelandscoaches die al meer dan 10 Leusdense boeren van (voor een groot 
deel gratis) advies hebben voorzien zijn ook beschikbaar voor een gesprek. De 
plattelandscoaches werken onafhankelijk en staan zeker ook nu voor u klaar.    
https://lami.nl/plattelandscoaches/   

• https://agrozorgwijzer.nl/ Over aandacht voor agrarische ondernemers en hun 
omgeving.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Leusden, 

    
H.W. de Graaf - Koelewijn W.R. Vos 
directeur-secretaris  locoburgemeester 
 
 
Bijlage(n): 

• Brief aan de Ministers van LNV en Natuur en Stikstof. 
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