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Onderwerp Petitie Boerenprotest 28 juni 2022  

    

Geachte heer Ter Beek, 
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Hartelijk dank voor de petitie ‘Boerenprotest 28 juni 2022’ die u op dinsdag 28 juni aan het college van 

Gooise Meren aangeboden heeft. 

 

Allereerst wil het college u via deze weg laten weten dat wij de waarde van agrariërs voor onze 

gemeente en Nederland onderschrijven. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over de ontwikkelingen. 

Deze raken immers de toekomst van veel boerenbedrijven in Nederland. Het college is echter ook van 

mening dat het strikt noodzakelijk is om de stikstofuitstoot binnen Nederland aan te passen om zo de 

kwaliteit van de Nederlandse natuur te verbeteren. 

 

U vraagt het college om het kabinet en de coalitiefracties in de Tweede Kamer op te roepen om de 

plannen van de verantwoordelijk minister zodanig aan te passen dat de agrarische sector een onderdeel 

van de oplossing wordt. Het college is van mening dat gestreefd moet worden naar een breed gedragen 

oplossing voor de stikstofproblematiek in Nederland. Het college vertrouwt erop dat de provincie 

Noord-Holland, verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de stikstofplannen, u hierbij betrekt. 

 

Ook vraagt u het college om zich uit te spreken tegen de huidige plannen van het kabinet. In uw 

ondersteunende brief vraagt u het college aan te geven dat het beleid van nu is gebaseerd op 

berekeningen en modellen die nog 100% kunnen afwijken. Verder spreekt u over gegoochel met cijfers 

met betrekking tot de achteruitgang van de natuur. Binnen onze gemeentelijke organisatie ontbreekt 

de kennis om hier een oordeel over te hebben. Wel heeft het college in algemene zin vertrouwen in de 

kennis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het staat een ieder vrij om daar 

andere onderzoeken tegenover te stellen om de inhoudelijke discussie te kunnen voeren.  

Zoals eerder benoemd is het college van mening dat de staat van de Nederlandse natuur moet worden 

verbeterd. Om dit te realiseren zijn er maatregelen nodig. De plannen die het kabinet presenteert zijn 

hier een eerste aanzet toe. Het college zal zich er sterk voor maken dat er mét u en niet over u 

gesproken wordt. De bemiddelaar die nu wordt aangesteld om daarin een rol te vervullen versterkt dat 

vertrouwen.  

 

Het college neemt binnenkort contact met u op om zelf het gesprek aan te gaan. 

 

Op grond van het bovenstaande kunnen wij uw oproep om de plannen van het Rijk af te wijzen niet 

ondersteunen. Wel vinden wij het van groot belang dat u door de provincie gehoord wordt en wordt 
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betrokken bij gesprekken over de plannen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het college er bij de 

provincie op aandringen dat dit alsnog gebeurt.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Gooise Meren 

 

 

 

 

 

Han ter Heegde 

Burgemeester 

 

 


