
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : Dinsdag 21 juni 2022
Betreft : Vragen van de fractie van de VVD over (stikstof-)doelen in het 

Nationaal Programma Landelijk Gebied

In een brief van 12 juni 2022 stelt de fractie van de VVD een aantal vragen over de brieven 
van het Ministerie van LNV en het Ministerie voor Natuur en Stikstof (Startnotitie Nationaal 
Programma Landelijk Gebied) van afgelopen vrijdag 10 juni 2022. 
Hiervoor wordt verwezen naar de link:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/06/10/
startnotitie-nplg-10-juni-2022/startnotitie-nplg-10-juni-2022.pdf

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
De fractie van de VVD meldt te zien, te horen en te lezen dat er veel onrust en 
onduidelijkheid is onder agrarische ondernemers in Leusden, maar ook voor provincies en 
gemeenten.
In de brieven van de Ministeries wordt gesproken over percentages stikstofreductie per 
gebied. Uit de brieven is op dit moment nog niet te achterhalen welk percentage voor 
Leusden geldt. De grens van een reductie van bijna 60% ligt net wel of niet over delen van 
Leusden heen. 
De fractie van de VVD maakt zich grote zorgen over de enorme impact op de sector en dus 
ook op het buitengebied als de plannen zo tot uitvoer zouden worden gebracht.

Vragen
1. Wilt u er zorg voor dragen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de 

impact van de plannen op Leusden en hierover in gesprek gaan met onze 
agrarische ondernemers? 

2. Wilt u hier ook over in overleg gaan met de regio en de Provincie Utrecht en 
daarbij onze zorgen delen?

3. In de Regiodeal Foodvalley werkt een achttal gemeentes samen aan onder 
andere stikstofreductiemaatregelen en aan de uitrol van een meetnetwerk voor 
ammoniak en fijnstof. Een aantal Leusdense agrariërs doet hier aan mee; de 
gemeente echter niet. Bent u bereid om te bekijken of deelname nuttig kan zijn 
voor Leusden en zo ja, aansluiting te zoeken bij deze gemeenten?

Antwoorden
Stikstofproblematiek is groots en complex. Wij zijn erg geschrokken en willen zo snel 
mogelijk duidelijkheid. We staan in nauw contact met betrokkenen zoals LTO en Vallei 
Horstee. Samen met de provincie en de regio gaan we aan de slag. Voor het beantwoorden 
van de vragen van de fractie van de VVD is het van belang de bredere context van de 
brieven van de Ministeries te schetsen. Dit omdat de plannen van het Rijk nieuw zijn, 
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ingrijpend en vergaande consequenties zullen hebben. Deze plannen worden in de 
onderdelen 1 en 2 van deze beantwoording toegelicht. In onderdeel 3 wordt ingegaan op het
initiatief van de Regio Amersfoort voor het opstellen van een Handelingsperspectief 
Buitengebied. Dit Handelingsperspectief Buitengebied gaat bijdragen aan de inhoud van de 
integrale gebiedsprogramma’s die de provincies Utrecht en Gelderland moeten maken in het
kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het Rijk stelt dat dit Nationaal 
Programma moet leiden tot een onontkoombare transitie van het landelijk gebied. 

Deze beantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1. Passages uit de ruimtelijke ordeningsbrief van de Minister van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening van 17 mei 2022;
2. Passages uit de brieven van de Ministeries van LNV en Natuur en Stikstof van 10 juni

2022;
3. Het Handelingsperspectief Buitengebied voor de Regio Amersfoort; 
4. De beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD Leusden, Stoutenburg 

en Achterveld.  

De beantwoording is bewust wat uitgebreider omdat de brieven van de Ministeries 
vergaande consequenties hebben voor het gebiedsgerichte proces binnen de Regio 
Amersfoort en nadere informatie bevatten voor de duiding van de vragen van de fractie van 
de VVD. De kopjes stellen de lezer in staat selectief door deze beantwoording heen te gaan.

1. Passages uit de ruimtelijke ordeningsbrief van de Minister van Volkshuisvesting en 
    Ruimtelijke Ordening van 17 mei 2022.

Het Rijk herneemt de regie in het ruimtelijk domein. 
Op 17 mei 2022 is de RO brief aan de Tweede Kamer verzonden. Met de RO brief legt het 
kabinet de basis voor de ontwikkeling van het nationale ruimtelijk beleid. De opgaves op het 
gebied van woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, kwaliteit van natuur en 
landbouwtransitie en de schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijk 
domein herneemt. In de RO brief wordt aangegeven dat grote, urgente opgaven vorm en 
uitvoering krijgen via de verschillende nationale programma’s. Maar niet alles kan en niet 
alles kan overal, het kabinet gaat zelf keuzes maken indien nationale opgaven elkaar 
ruimtelijk in de weg zitten of wanneer de ruimtelijke kwaliteit hier om vraagt.

Het Rijk bepaalt wat, de provincies hoe. 
Om zeker te zijn of alle doelen en opgaven daadwerkelijk ruimtelijk passen wordt aan
de twaalf provincies gevraagd om de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen
en te combineren met decentrale (bijvoorbeeld provinciale) opgaven. De provincie bepaalt 
zelf of deze ‘ruimtelijke puzzel’ op het schaalniveau van de provincie of op het schaalniveau 
van regio’s daarbinnen wordt gelegd. In alle gevallen komt het wel samen bij de provincie.
Met deze ruimtelijke puzzel ontstaat inzicht of de uitvoering van de nationale programma’s
ruimtelijk mogelijk is in de betreffende provincie of dat aanvullende nationale keuzes
noodzakelijk zijn. Wederkerige afspraken hierover in oktober 2023 vormen het
ruimtelijke arrangement per provincie.

Gebiedsplannen.
De provincie stelt op basis van de kaders van het Rijk een (integraal) gebiedsplan op. Dit 
komt voort uit de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Nationaal Programma 
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Landelijk Gebied. Het gebiedsplan bevat taakstellende doelen op het gebied van natuur, 
stikstof, water(-kwaliteit en -beschikbaarheid) en broeikasgassen (landbouw, landgebruik en 
beperking bodemdaling veenweide gebieden). 

2. Passages uit de brieven van de Ministeries van LNV en Natuur en Stikstof van 
    10 juni 2022.

Onontkoombare transitie van het landelijk gebied. 
Verschillende urgente opgaven maken dat het landelijk gebied de komende jaren flink zal 
moeten veranderen. Zo wordt de draagkracht van onze natuur en ons bodem- en 
watersysteem op veel plekken overschreden. Bovendien vraagt de klimaatopgave om een 
sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en landgebruik. 
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied richt zich op drie kerndoelen: het in een 
samenhangende aanpak realiseren van de Europese internationale verplichtingen op het 
terrein van (1) natuur (met als onderliggend doel de stikstofopgave), (2) water en (3) klimaat.
Deze doelen hangen sterk samen en zijn sterk normerend. Nederland is als EU-lidstaat 
juridisch verplicht eraan te voldoen.

Een integrale en gebiedsgerichte aanpak. 
Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak van deze problematiek kunnen we een betere 
balans bereiken tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van haar 
vragen: een vitaal landelijk gebied, met een gezonde natuur, een robuust watersysteem, 
lage impact op het klimaat en met perspectief voor de landbouw. Dit levert ook perspectief 
op het verder op gang brengen van vergunningverlening voor maatschappelijke en  
economische ontwikkeling, zoals de bouw van huizen, vergunningen in de agrarische sector 
en verduurzaming van de industrie. De noodzakelijke omslag zal in de tussenliggende 
periode een grote impact hebben op alle betrokkenen, en niet in de laatste plaats op 
(agrarisch) ondernemers.

Toekomst voor een fundamenteel andere landbouw. 
Een belangrijke  boodschap uit  de perspectiefbrief  van het  Ministerie  van LNV is  dat  de
landbouw toekomst heeft in ons land, maar dat die landbouw er fundamenteel anders uit zal
zien dan nu. Toekomst is er niet als geen rekening wordt gehouden met de impact van
klimaatverandering en als de productie leidt tot uitputting van de bodem en het grond- en
oppervlaktewater, of degradatie van ecosystemen. Omgekeerd is het zo dat een krachtige
landbouwsector, die economisch sterk genoeg is om de omslag naar de kringlooplandbouw
te maken,  een voorwaarde en een deel  van de oplossing is  voor  het  realiseren van de
natuur- en milieudoelen. Want de landbouw is niet alleen onmisbaar door voedselproductie,
maar voorziet de samenleving ook van manieren om biodiversiteit  te versterken, koolstof
vast te
leggen, het water vast te houden, de landschappelijke kwaliteit, de culturele identiteit en ons
erfgoed recht te doen, en een gezonde leefomgeving voor mens en dier te bieden. Het is
daarom ook van belang  dat  agrariërs  de gelegenheid  wordt  geboden om de benodigde
transities zelf mede vorm te geven.

Het Rijk bepaalt wat, de provincies hoe in integrale gebiedsprogramma’s.  
Het Rijk legt in het Nationaal Programma Landelijk Gebied de structurerende, 
richtinggevende keuzes en (regionale) doelen vast, ten behoeve van het onontkoombaar 
maken dat de landelijke doelen gehaald worden. Dit vormt de basis voor de uitwerking van
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integrale gebiedsprogramma’s onder regie van de provincies. De startnotitie vormt de aftrap 
van een langjarig partnerschap, waarbij het Rijk de medeoverheden uitnodigt om samen met
maatschappelijke partners aan de benodigde transitie in het landelijk gebied invulling te 
geven. 
De gebiedsgerichte uitwerking vraagt een enorme inspanning van de decentrale overheden, 
die ook maatschappelijke partners, grondeigenaren en grondgebruikers in het 
gebiedsproces zullen betrekken. Het Rijk is daarbij een samenwerkingspartner en pakt ook 
haar verantwoordelijkheid, onder meer door het beschikbaar stellen van middelen, het 
(samen) oprichten van een regieorganisatie en het vaststellen van landelijke maatregelen. 

Op 1 juli 2023 moeten de integrale gebiedsprogramma’s worden vastgesteld. 
Zowel met het oog op de staat van de natuur als de noodzaak om richting en duidelijkheid te
geven aan de vele betrokken partijen, is het van belang dat de gebiedsprogramma’s zo snel 
mogelijk verder kunnen worden ontwikkeld. Daarom zijn in de startnotitie voor het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied waar mogelijk al keuzes en doelen richtinggevend vastgelegd. 
De opgave is immers complex en de urgentie groot. Op 1 juli 2023 dienen de 
gebiedsprogramma’s te worden vastgesteld.

Duiding richtinggevende stikstofdoelen.
De nieuwe, richtinggevende stikstofdoelen staan weergegeven in de hieronder
opgenomen kaart met globale emissiereductiegebieden. Het kabinet is gekomen
tot deze verdeling na een proces waarbij de provincies zijn geconsulteerd. Het
betreft een doorvertaling van de landelijke doelstelling van 74% van het areaal van de 
Natura 2000-gebieden (totaal rond de 160 gebieden in Nederland) onder de Kritische 
Depositie (neerslag) Waarde (KDW) voor stikstof in 2030, waarbij in de maatvoering van de 
richtinggevende stikstofdoelen al zoveel mogelijk is geanticipeerd op de verwachte opgave 
voor het halen van de klimaat- en waterdoelstellingen. Het hoofddoel voor wat betreft de 
natuur- en stikstofaanpak is een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau en 
het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in het 
bijzonder.

De mate waarin een gebied stikstofdepositie goed kan opvangen wordt door ecologen 
uitgedrukt met de Kritische Depositie Waarde (KDW). Boven die waarde is verslechtering 
stikstof niet uit te sluiten (aantasting natuur en teruggang van biodiversiteit). Het is de enige 
indicator om deze drukfactor te kwantificeren. Op dit moment wordt de KDW in veel 
gebieden overschreden en wel in zulke mate dat het extra depositie van nieuwe activiteiten 
niet aankan, waardoor de activiteiten (woningbouw, landbouw, wegenbouw, industrie) veelal 
niet of niet eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. De rechter toetst namelijk of de nieuwe 
activiteit mogelijk zorgt voor significante verslechtering (door de uitstoot van NH3 
(ammoniak) door de landbouw en NOx (stikstofoxyden) door de bouw, mobiliteit en 
industrie). En een significante verslechtering is in een reeds overbelaste situatie veel eerder 
aan de orde dan wanneer hier geen sprake van is. De ambitie is om ten behoeve van de 
instandhoudingsdoelen in driekwart (74%) van het areaal van de stikstofgevoelige habitats in
Natura 2000-gebieden te zorgen dat de stikstofbelasting in 2030 niet hoger is dan het 
natuurgebied aan kan. Dit biedt ruimte voor nieuwe activiteiten in balans met de natuur.
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In de kaart hieronder is Leusden-centrum voor de oriëntatie van een ster voorzien. Binnen 
Leusden is sprake van:

 Natuur Netwerk Nederland (donkergroen, bestaande natuur en volgens de plannen 
van de provincie Utrecht nog te realiseren nieuwe natuur waar nu dus nog kan 
worden geboerd) met een indicatieve emissiereductiedoelstelling van 95%;

 Transitiegebied (paars) met een indicatieve emissiereductiedoelstelling van 47%. 

 
Het gaat om voorlopige, richtinggevende doelen voor de reductie van de NH3 (ammoniak)-
uitstoot. Deze keuze is mede ingegeven door het verschil in verspreidingspatroon en 
karakter tussen NH3 en NOx (stikstofoxyden). Eerdere analyses hebben aangetoond dat 
voor reductie van NH3 een gebiedsgerichte aanpak effectief is ten opzichte van een
generieke aanpak. Dat wil zeggen: hoe dichter een NH3-bron bij een natuurgebied ligt, hoe 
groter het effect op de depositie in dat gebied is. Omdat het grootste deel van de NH3-
emissie vanuit landbouwbronnen komt, zal de bijdrage aan de gebiedsdoelen voor NH3-
emissiereductie hoofdzakelijk uit deze sector moeten komen. 
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3. Het Handelingsperspectief Buitengebied voor de Regio Amersfoort. 

Door Provinciale Staten Utrecht en gemeenteraden is een Regionaal Ontwikkelbeeld 
Amersfoort voor de periode 2030-2040 vastgesteld. Dit Ontwikkelbeeld bevat een 
uitvoeringsprogramma met als eerste actiepunt het opstellen van een Handelingsperspectief 
Buitengebied. De Regio Amersfoort bestaat uit 7 Utrechtse en 2 Gelderse gemeenten. Dit 
Handelingsperspectief moet er komen omdat de ruimteclaims vanuit woningbouw, 
natuurambities, toekomstperspectief voor de landbouw, klimaataanpak en toenemende 
vraag naar recreatieruimte de beschikbare ruimte in het buitengebied overstijgen. Dit vraagt 
om het maken van integrale keuzes. Na de zomervakantie van dit jaar gaan betrokken 
partijen hiermee aan de slag. 

Doelstelling van het Handelingsperspectief Buitengebied is tot een verdere concretisering te 
komen van de (ruimtelijke) opgaven in het buitengebied tot 2040 op basis van een analyse 
van de huidige situatie, vastgestelde ruimtelijke opgaven, trends en ontwikkelingen, 
verdienmodellen en het prioriteren/combineren van functies. Het Handelingsperspectief 
wordt ook van een uitvoeringsprogramma voorzien. 

Het Handelingsperspectief Buitengebied moet in nauwe samenwerking tussen provincie 
Utrecht en Regio Amersfoort (zij zijn samen opdrachtgever) en in afstemming met Regio 
Food Valley, Regio U10, provincie Gelderland en het Rijk tot stand komen. 
 
Als eerste wordt een startnotitie opgesteld waarvoor Provinciale Staten, de gemeenteraden  
en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe worden geconsulteerd. 
Stakeholders vanuit o.a. de landbouw (LTO en de agrarische collectieven) en natuur worden
ook geconsulteerd. 
Na vaststelling van de startnotitie wordt gestart met het opstellen van het 
Handelingsperspectief Buitengebied. Dit wordt een interactief proces waarbij o.a. de 
gemeenteraden en stakeholders inhoudelijk actief worden betrokken. 
Aan het eind van het proces worden Provinciale Staten en de gemeenteraden gevraagd het 
Handelingsperspectief met uitvoeringsprogramma vast te stellen. 

Het Handelingsperspectief Buitengebied zal bijdragen aan de inhoud voor het 
gebiedsprogramma dat de provincie Utrecht in het kader van het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied moet gaan maken en op 1 juli 2023 moet zijn vastgesteld (zie onderdeel 2 
van deze beantwoording). Het Handelingsperspectief zal rekening moeten houden met de 
structurerende, richtinggevende keuzes en (regionale) doelen van het Rijk in het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (bijvoorbeeld de stikstofdoelen).
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4. De beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD Leusden, Stoutenburg   
   en Achterveld.  

1. Wilt u er zorg voor dragen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de impact
            van de plannen op Leusden en hierover in gesprek gaan met onze agrarische 
            ondernemers? 
2. Wilt u hier ook over in overleg gaan met de regio en de Provincie Utrecht en daarbij 

onze zorgen delen?
3. In de Regiodeal Food Valley werkt een achttal gemeentes samen aan onder andere  

stikstofreductiemaatregelen en aan de uitrol van een meetnetwerk voor ammoniak en
fijnstof. Een aantal Leusdense agrariërs doet hier aan mee; de gemeente echter niet.
Bent u bereid om te bekijken of deelname nuttig kan zijn voor Leusden en zo ja, 
aansluiting te zoeken bij deze gemeenten?

Enkele reacties van het college voorafgaand aan de beantwoording. 

Het belang van een integrale en gebiedsgerichte benadering.   
Het college onderkent het belang van een integrale en gebiedsgerichte benadering voor de 
realisatie van de (Europese) doelen voor ons klimaat, de natuur, de bodem en het water. 
Deze benadering moet weer handelingsperspectief bieden voor de landbouw, woningbouw,  
industrie en mobiliteit. Het inzetten op een vitaal landelijk gebied maakt het inderdaad 
onontkoombaar dat daadwerkelijk keuzes worden gemaakt. 

Vraagtekens, onduidelijkheid en onzekerheid. 
In onderdeel 2 van deze beantwoording staat dat het Rijk in het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied de structurerende, richtinggevende keuzes en (regionale) doelen vastlegt. 
Dit vormt de basis voor de uitwerking van integrale gebiedsprogramma’s onder regie van de 
provincies.
De komende maanden moeten er nog (regionale) doelen bekend worden gemaakt. Het Rijk 
heeft er voor gekozen om in de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
al richtinggevende stikstofdoelen mee te geven, dit vanwege de urgentie en complexiteit van
de stikstofopgave. Dit om tijdig in het gebiedsproces zo veel mogelijk informatie en richting 
te bieden. Het gebiedsproces van provincies moet zodanig worden ingericht dat maatwerk 
kan worden geleverd dat recht doet aan de kenmerken en specifieke omstandigheden in het 
gebied.

Het college constateert dat er veel vragen zijn en onduidelijkheid/onzekerheid bestaat, met 
name over de stikstofdoelen (zie onderdeel 2 van deze beantwoording voor nadere 
informatie). 

 Wat worden de doelen van het Rijk en hoe werken die door in het 
Handelingsperspectief Buitengebied voor de Regio Amersfoort dat moet worden 
opgesteld (zie onderdeel 3 van deze beantwoording voor nadere informatie)?

 Waarom is het Natuur Netwerk Nederland dat grote delen van het Leusdense 
buitengebied beslaat van een 95% stikstof emissiereductiedoelstelling voorzien?  

 Het overige Leusdense buitengebied wordt aangemerkt als transitiegebied met een 
stikstof emissiereductiedoelstelling van 47%, waar is dit op gebaseerd? 

 Wat zijn hiervan de consequenties voor de landbouw, het beheer en onderhoud van 
ons mooie en vitale buitengebied en de duurzame instandhouding van de 
landgoederen zoals De Boom en Den Treek-Henschoten? 
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 Wordt hiermee alles op slot gezet?  
 Wat zijn de sociaal economische effecten? 
 Hoe verhoudt zich dit tot de grote investeringen door provincie Utrecht, gemeente 

Leusden, landgoederen en agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 
voor behoud en versterking van de natuur en biodiversiteit? Wat doet dit met het 
draagvlak voor natuurontwikkeling?

Is de datum van 1 juli 2023 voor de vaststelling van integrale gebiedsprogramma’s door de 
provincies haalbaar?
Het college constateert dat de plannen van het Rijk veel los maken bij voor- en 
tegenstanders. Dit roept de vraag op of het gaat lukken om cruciale partijen constructief mee
te krijgen in de gebiedsgerichte aanpak en een haalbaar en uitvoerbaar integraal 
gebiedsprogramma te maken. De provincies moeten deze programma’s op 1 juli 2023 
hebben vastgesteld. Maar volgend jaar zijn ook de provinciale verkiezingen. Dit zit extra druk
op een al heel uitdagende opgave. 

Antwoorden op de vragen 1 en 2. 

Het college voelt zich overvallen.
Dit door de keuze van het Rijk om het buitengebied van Leusden van een 95% en 47% 
stikstof emissiereductiedoelstelling te voorzien. Het Rijk kiest er voor om naast de Natura 
2000-gebieden (zie onderdeel 2) ook het Natuur Netwerk Nederland en omgeving van een 
verstrekkende aanvullende bescherming te voorzien. Verderop in deze beantwoording wordt
duidelijk dat de provincie Utrecht hier ook vragen bij heeft. 

Vergaande consequenties voor Leusden en de Leusdense boeren. 
Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden als onderdeel van het Natuur Netwerk 
Nederland waardoor deze keuze vergaande consequenties voor Leusden heeft. Dit roept 
veel vragen op, schept onduidelijkheid en onzekerheid (zoals hiervoor is onderbouwd). 
Zeker voor de Leusdense boeren die zich nu afvragen of zij nog wel enig 
toekomstperspectief hebben (kan er nog wel worden geboerd in Leusden?). Dit terwijl de 
landbouw de stikstofuitstoot sterk heeft teruggebracht, individuele bedrijven grote 
investeringen hebben gedaan en binnen de Regiodeal Food Valley (waar ook Leusdense 
boeren aan deelnemen) wordt onderzocht hoe de stikstofuitstoot verder kan worden 
teruggebracht. Wanneer het onontkoombaar is dat er ingrijpende keuzes worden gemaakt 
dan moet daarbij worden bedacht dat de landbouw in Leusden een cruciale schakel vormt 
voor de levensvatbaarheid en vitaliteit van het mooie en waardevolle buitengebied.

Het college is en wil in gesprek blijven met boeren(-organisaties). 
Dat er onrust en boosheid is onder de boeren over de plannen van het Rijk is bij het college 
bekend. Wij zijn vorige week in gesprek gegaan met LTO Gelderse Vallei en de agrarische 
natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee. LTO Gelderse Vallei maakt zich ook zorgen over 
de geestelijk leed van de boeren omdat hun complete toekomstperspectief onderuit lijkt te 
worden gehaald. 
De onrust onder de boeren(-organisaties) kan het college nu niet wegnemen. Het is wel van 
groot belang dat deze partijen aangehaakt blijven voor de integrale gebiedsgerichte aanpak 
die wordt voorgestaan. Het Rijk zet in op een fundamenteel andere landbouw 
(kringlooplandbouw) en dat vraagt om directe en actieve betrokkenheid en inbreng door de 
landbouw. 
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Het college brengt haar grote zorgen over binnen de Regio Amersfoort en aan de provincie 
Utrecht. 
Duidelijkheid over de impact van de plannen van het Rijk op Leusden zal via een integrale 
en gebiedsgerichte aanpak tot stand gaan komen. Dit proces kent een doorloop tot medio 
2023.
Het college vindt het van groot belang om sneller een beeld bij/duidelijkheid over de impact 
van de plannen van het Rijk te krijgen. Hiervoor zal het college op 23 juni 2022 tijdens het 
Bestuurlijk Overleg Ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort aandacht vragen. Aan dit 
bestuurlijk overleg nemen gedeputeerden van de provincie Utrecht deel. Dan zullen wij de 
zorgen van de fractie van de VVD verwoorden, naast onze eigen grote zorgen, vragen etc. 
Zodra wij meer weten zullen wij de raad en betrokken organisaties nader informeren. 

Hoe verhoudt de provincie Utrecht zich tot de plannen van het Rijk? 
De provincie Utrecht onderschrijft de noodzaak om de uitstoot van stikstof drastisch te 
verminderen en de natuur te herstellen. Het provinciebestuur realiseert zich dat de 
boodschap bij veel agrariërs hard is aangekomen en wil samen met hen werken aan een 
duurzame toekomst voor het landelijk gebied.

Volgens het provinciebestuur roepen de plannen van het Rijk nog wel een aantal vragen op, 
met name over de positie van Natuur Netwerk Nederland en het al dan niet meenemen van 
deze gebieden in de reductiedoelen. 

Antwoord op vraag 3:
Het college heeft het Dagelijks Bestuur van de Regiodeal Food Valley in februari 2020 met 
een brief geïnformeerd over hoe zij zich wenst te verhouden tot de Regiodeal Food Valley. 
De gemeenteraad Leusden, de Vallei Horstee, LTO Gelderse Vallei en de provincie Utrecht 
hebben een kopie van deze brief ontvangen. 

In deze brief staat het volgende:
Vorig jaar heeft de gemeente Leusden meerdere malen overleg gehad met contactpersonen
van de Regiodeal Food Valley en de Regiodeal besproken met de provincie Utrecht.
Wethouder Erik van Beurden heeft LTO Gelderse Vallei opgeroepen haar achterban actief te
benaderen voor deelname als proefbedrijf. Daarop volgde de ambtelijke verkenning van 
december 2019 met Hanneke Zijtveld. Hieruit blijkt onze betrokkenheid en wij juichen het toe
dat de veehouders uit onze gemeente deel kunnen nemen aan wat LTO Gelderse Vallei 
noemt “Boer aan het roer”. Dit op weg naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw (zit in 
spoor 1).
De organisatie voor de uitvoering van de Regiodeal is vorig jaar gevormd en meerdere 
partijen brengen grote bedragen in voor de uitvoering van projecten. De gemeente Leusden 
is hier niet bij betrokken geweest en heeft geen financiële voorziening kunnen treffen. De 
provinciale bijdrage van 10 miljoen Euro maakt het mede mogelijk dat ook veehouders uit 
Leusden zich kunnen aanmelden als proefbedrijf voor de Regiodeal. Dat vormde van meet 
af aan onze inzet. Omdat wij geen financiële voorziening hebben getroffen kunnen wij niet 
actief aanhaken bij de organisatie voor de Regiodeal. Dit neemt niet weg dat wij ons actief 
betrokken voelen en waar nodig en mogelijk op een andere manier een bijdrage willen 
leveren. Dit op weg naar een verantwoorde, duurzame en rendabele landbouw.
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Deze laatste passage maakt het waar nodig en mogelijk haalbaar om vanuit de gemeente 
Leusden een bijdrage te leveren zonder onderdeel te worden van de Regiodeal Food Valley.
Het is belangrijk dat de Leusdense boeren actief mee kunnen doen binnen de Regiodeal, en 
dat is het geval. 
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