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Onderwerp: plannen van het Rijk voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Geachte mw. Sterk, 
 
Wij maken ons grote zorgen over de inhoud van de brieven van het Ministerie van LNV van 
10 juni 2022 met startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk gebied en stikstofkaart. 
De stikstofproblematiek is groots en complex en wij vinden het van groot belang dat er zo 
snel mogelijk meer duidelijkheid komt. Er zijn veel vragen en onduidelijkheid en onzekerheid. 
Wij brengen onze zorgen aan u over om vergaande economische, sociale en culturele 
gevolgen te voorkomen.

Zorgen over toekomstperspectief en bestaansrecht landbouw. 
Wij hebben in de stukken gelezen dat de stikstofkaart in overleg met de provincies tot stand 
is gekomen. Deze kaart roept echter ook vragen op bij de provincie Utrecht waarbinnen 
Leusden is gelegen, met name de emissiereductiedoelstelling van 95% voor het Natuur 
Netwerk Nederland. Een groot deel van het Leusdense buitengebied bestaat uit Natuur 
Netwerk Nederland. In combinatie met een 47% reductiedoelstelling in het overige 
buitengebied roept dit grote zorgen op over het toekomstperspectief en bestaansrecht van 
de landbouw in Leusden en tegelijk over het beheer en onderhoud van ons mooie en vitale 
buitengebied. Wij kunnen de sociaal economische effecten hiervan niet overzien. 
De stikstofkaart met deze reductiedoelstellingen heeft ons overvallen. Niet alleen de Natura 
2000-gebieden (zoals de Veluwe, gebieden die niet binnen of in directe omgeving van 
Leusden zijn gelegen) maar ook het Natuur Netwerk Nederland wordt van een vergaande 
doelstelling voorzien en dus moeten wij rekening houden met vergaande economische, 
sociale en culturele gevolgen. 

Zorgen over natuurontwikkeling. 
Binnen de gemeente Leusden dragen 60 actieve veehouders (voor het overgrote deel 
grondgebonden melkrundveehouderijen) bij aan het behoud van een mooi, waardevol en 
vitaal agrarisch cultuurlandschap met veel natuurwaarden. De agrarische natuur- en 
milieuvereniging de Vallei Horstee werkt met 25 werkgroepen aan projecten voor o.a. 
natuur- en landschapsversterking en bevorderen biodiversiteit. De gemeente Leusden, de 
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provincie Utrecht en de landgoederen met boerenpachters hebben grote oppervlaktes 
nieuwe natuur voor het Natuur Netwerk Nederland gerealiseerd en willen dit nog uitbreiden. 
Een aantal jaren geleden is over een lengte van 5 kilometer een natuurstrook van 40 meter 
breed bij de Modderbeek gerealiseerd met vrijwillige medewerking door de boeren. Door en 
samen met de boeren worden dus veel inspanningen voor natuurontwikkeling en bevorderen 
biodiversiteit mogelijk gemaakt. 

Wat zullen de effecten zijn van een 95% en 47% stikstof reductiedoelstelling voor 
natuurontwikkeling door en samen met de boeren? Wij vrezen dat het draagvlak zwaar 
onder druk komt te staan wat ten koste zal gaan van de kansen voor duurzame landbouw 
met natuur en nieuwe natuurambities. 

Zorgen over de haalbaarheid van een constructieve gebiedsgerichte aanpak. 
Wij hebben regelmatig overleg met LTO Gelderse Vallei en de Vallei Horstee. De Leusdense 
boeren vragen zich op basis van de stikstofkaart af of zij nog wel enig toekomstperspectief 
hebben (kan er nog wel worden geboerd in Leusden?). Dit terwijl de landbouw de 
stikstofuitstoot met ongeveer 60% heeft teruggebracht, individuele bedrijven grote 
investeringen hebben gedaan en binnen de Regiodeal Food Valley (waar ook Leusdense 
boeren aan deelnemen) wordt onderzocht hoe met innovatie de stikstofuitstoot verder kan 
worden teruggebracht. De boeren voelen zich niet serieus genomen, niet gehoord en door 
de Rijksoverheid niet gewenst.    
De gemeente Leusden ligt binnen de Regio Amersfoort. Binnen deze Regio willen 9 
gemeenten en de provincie Utrecht o.a. met de landbouworganisaties een gebiedsgerichte 
aanpak inzetten voor een nieuw handelingsperspectief voor de landbouw, natuur, recreatie, 
energietransitie en meer. Echter, op basis van de brieven van 10 juni 2022 met stikstofkaart 
zijn de landbouworganisaties geneigd hier niet meer aan deel te nemen. Dit terwijl hun 
deelname belangrijk en onmisbaar is om te komen tot een haalbaar perspectief voor vele 
partijen en ambities. 

Oproep aan de provincie Utrecht. 
Wij onderkennen het belang van een gebiedsgerichte benadering voor de realisatie van de 
doelen voor ons klimaat, de natuur, de bodem en het water. Deze benadering moet weer 
handelingsperspectief bieden voor de landbouw, woningbouw,  industrie en mobiliteit. 
Wij voelen ons echter overvallen door en zijn geschrokken van de inhoud van de startnotitie 
met stikstofkaart. De gemeenteraad van Leusden maakt zich zorgen over de 
bestaanszekerheid op de lange termijn voor boeren en de huidige onduidelijkheid over de 
impact van de maatregelen.
Wij verzoeken u in gesprek te gaan met het Ministerie van LNV en de agrarische sector met 
als inzet dat er perspectief op een constructief vervolg mag ontstaan. En daarbij aandacht te 
hebben voor de door ons geuite zorgen. Het is van belang dat er zo snel mogelijk meer  
duidelijkheid komt over de plannen van het Rijk, de onzekerheid voor boeren duurt al te lang, 
en deze plannen moeten ook perspectief gaan bieden voor de landbouw. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Leusden,

H. Verhoef W.R. Vos
locosecretaris locoburgemeester
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