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Het College College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gooise Meren 

onderkent het gevoel dat de agrarische sector eenzijdig het stikstof probleem 

moet oplossen. 

Het College van Gooise Meren roept het kabinet op en de coalitiefracties D66, 

VVD en ChristenUnie in de Tweede Kamer op om de plannen van de minister 

zodanig aan te passen dat de agrarische sector een onderdeel van de oplossing 

wordt. 

Het College is tegen de huidige plannen en wil zich sterk maken om samen met 

de agrarische sector, provincie Noord Holland en het gemeentebestuur te 

zoeken naar passende oplossingen. 





Geacht College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren, 

Wij zijn hier vanavond naar toe gekomen om onze zorg te uiten over 

de toekomst. Niet alleen onze toekomst maar eigenlijk die van het 

hele land. De stikstofmaatregelen van het kabinet zoals die er nu 

liggen raken ons allemaal. Wij hebben een landbouwsector die in de 

hele wereld hoog aangeschreven staat. Efficiënt, van hoogwaardige 

kwaliteit, veilig en we voldoen aan de strengste milieu- & 

welzijnseisen. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse agrarische 

sector de laagste impact op het milieu heeft, van alle landen ter 

wereld. 

Dit alles dreigt te verdwijnen als deze stikstofplannen doorgaan. Dan 

wordt onze groene stikstofruimte (ammoniak NH3) ingeruild voor 

grijze (N0x). Zonder in technische details te treden is dat voor ons 

land niet wenselijk. Want waar ammoniak wordt opgenomen door 

planten en niet schadelijk is voor de gezondheid is NOx dat niet. 

Bij NOx krijgen we er namelijk ook nog eens gratis fijnstof en andere 

schadelijke stoffen bij. De stikstofdoelstelling voor onze gemeente is 

duidelijk, 45% tot 95% reductie tot 2030. Dit moet ook in het 

gemeentehuis zijn ingeslagen als een bom. Er is door de enorme druk 

op de ruimte in onze gemeente nog maar een handjevol boeren over 

van de eens zo grote groep. Maar nog steeds is dit handjevol boeren 

'e drager van het groene buitengebied en ontzettend belangrijk voor 

de samenleving. Vaak wonen ze hier al generaties lang en nemen ze 

deel aan overleggen, verenigingen en richten monumenten op etc. 

ok onderhouden ze het hele buitengebied. 

Een prachtig gebied met veel variatie maar ook veel natuurlijke 

handicaps. Het lijkt ons dat de gemeente er niet aan moet denken 

dat ze dit zelf moeten gaan onderhouden. Het kost de gemeente nu 

al moeite genoeg om al het gemeentelijk groen in de openbare 

ruimte bij te houden.... 
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Deze Gooise Boeren willen graag op dezelfde voet verder en staan 

ook open voor nieuwe ontwikkelingen. Ze willen graag diensten 

blijven aanbieden op de boerderijen zoals winkels met 

streekproducten, natuurbeheer, zorg, toerisme etc. Dit kan alleen als 

onze eerste tak, de landbouw, gezond is en perspectief biedt. 

Daarom willen u vragen om ons te steunen en achter ons te gaan 

staan. Dit kan door gebruik te maken van uw contacten in het 

Haagse. Laat ze weten dat het beleid van nu is gebaseerd op 

berekeningen en modellen die 100% kunnen afwijken (bron: RIVM). 

Zeg dat de KDW (Kritische Depositie Waarde) niet als leidend wordt 

opgenomen in de wetgeving (is geen Europese eis). En vertel dat 

onze boerennatuur net zo belangrijk is als het Naardermeer en 

historisch gezien zelfs zwaarder weegt dan nieuwe wensnatuur zoals 

bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. 

Laat u geen rad voor de ogen draaien door gegoochel met cijfers over 

de achteruitgang van de natuur. Met name Tjeerd de Groot van D66 

probeert iedereen schrik aan te jagen door cijfers van 2021 te 

vergelijken met die van ve)ear 1900. Een tijd zonder verkeer en maar 3 

miljoen inwoners. Denk zelf na over wat er te gebeuren staat en 

onderneem alstublieft actie, want de besluiten van dit kabinet 

moeten worden uitgevoerd door provincies en lagere overheden. 

Daardoor komen ze op uw bord te liggen en zeg nou zelf daar wilt u 

als weldenkend gemeentebestuur toch niet aan meewerken. Het is 

mooi om te constateren dat er in de Gooise Meren heel veel jonge 

agrarische ondernemers zijn of klaarstaan om te werken aan de 

toekomst. Geef ze de (stikstof)ruimte! 

Alvast bedankt voor uw tijd en aandacht, 

Namens de boeren van Gooise Meren 
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