
 
  
De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 4 en 7 juli 2022.  
 
Constaterende dat:  

 Er momenteel in Nederland en daarmee ook in Utrechtse Heuvelrug grote uitdagingen zijn 
voor boerenbedrijven, bijvoorbeeld rondom dierziektes, geur- en fijnstofoverlast en het 
terugdringen van stikstofbelasting; 

 In Utrechtse Heuvelrug ook sprake is van overschrijding van geur- en fijnstofnormen door 
boerenbedrijven; 

 Met name de landelijke maatregelen waar nu over gesproken wordt om de stikstofuitstoot  
van boerenbedrijven te verlagen leiden tot veel onrust bij de boeren. Zij zijn onzeker of hun  
bedrijf kan blijven bestaan. Het zijn vaak familiebedrijven die al generaties lang in de familie 
zitten. Mogelijke bedrijfsopvolgers, de zoon of dochter, zien nu hun kansen verloren gaan; 

 In het maatschappelijke debat momenteel sprake is van veel onrust en toenemende 
polarisatie; 

 Het verdienmodel- en vermogen van boeren al onder druk staat en deze uitdagingen de 
financiële druk verder vergroten; 

 
Overwegende dat:  

 Het aangekondigde stikstofbeleid directe gevolgen heeft voor de natuur, waaronder binnen 
onze gemeente met name voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de Natura-2000 
gebieden, Kolland en Overlangbroek en de Rijntakken. Ook voor onze 
drinkwatervoorzieningen heeft dit gevolgen; 

 Utrechtse Heuvelrug voor een deel een agrarische gemeente is. Ook het agrarische  
landschap is de moeite waard om te beschermen naast het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug; 

 Boeren investeringen doen voor de lange termijn en daarom recht hebben op een duidelijk 
toekomstperspectief; 

 Een lokale aanpak van onderaf het beste werkt; 
 Het natuur- en landbouwbeleid zich niet alleen eenzijdig moet richten op het terugdringen 

van stikstofbelasting; 
 
Verzoekt het college:  

1. Om tot een uitvoerbare en gebiedsgerichte visie te komen dat zowel de boeren, de  
omwonenden en de natuur in Utrechtse Heuvelrug een positief toekomstperspectief biedt. 

2. Hierover in gesprek te gaan met lokale boeren  en andere betrokkenen in de gehele keten 
(en waar nodig samen met de provincie), waarbij we er van uitgaan dat ingezet wordt op 
verduurzamen en kringlooplandbouw, met een goede balans tussen landbouw, natuur en de 
omgeving en we de boeren een financieel voldoende zekere toekomst bieden. Het 
beëindigen van boerenbedrijven is hierbij nadrukkelijk niet de insteek en 
beëindigen/verplaatsen wordt gezien als een uiterst redmiddel wanneer alle andere opties 
uitgeput zijn. 

3. Hierover heldere afspraken vast te leggen met boeren en andere betrokkenen.  
4. Bij het opstellen van uitvoeringsprogramma’s (in het kader van de omgevingswet) ook 

duidelijk aan te geven hoe we de overschrijding van de geur- en fijnstofnormen gaan 
terugdringen en hierop te handhaven. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
Erik van Buiten, mede namens commissielid Hubert van Zanten en Gijsbert Doornenbal 


