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Geachte heren Van den Brink en Van Diemen,

Dank voor uw brief van 1 juli jl. Langs deze weg wil ik graag reageren.
Allereerst: ik begrijp uw zorg. De opgave waar we met Nederland, en daarmee ook in de provincie Utrecht voor
staan, is groot. Bij u als voorzitters van respectievelijk de LTO afdeling Zuid-West Utrecht en de agrarische
natuurvereniging Lopikerwaard roept dit vanzelfsprekend veel vragen op. Die vragen hebben wij als provincie ook.
De provincie Utrecht onderschrijft de noodzaak om de natuur te herstellen en daarvoor de uitstoot van stikstof te
verminderen. Maar wij verlangen hierbij wel meer duidelijkheid en hulp van het Rijk.
Hoewel ik het graag zou willen, is het op dit moment nog niet mogelijk om op al uw vragen inhoudelijk in te gaan.
Wij zoeken momenteel uit wat de richtinggevende doelen gaan betekenen voor de gebiedsprocessen en wij
hebben tijd nodig om deze doelen te analyseren. Zoals u zult begrijpen is het belangrijk om dit zorgvuldig te doen.
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Centraal hierin staat het zoeken naar de balans tussen wat nodig is om te komen tot een gezonde natuur, een
economisch rendabele en duurzame landbouw en een leefbaar landelijk gebied.
Wij nemen de door u gestelde vragen waar mogelijk mee in dit proces. Ook wachten wij nog op aanvullende
antwoorden van het Rijk. Een samenvatting van onze brief aan ministers Van der Wal en Staghouwer vindt u hier.
Zodra we meer duidelijkheid hebben, gaan we samen met alle partijen in de regio die kunnen bijdragen aan de
stikstofreductie, aan de slag met de gebiedsagenda’s. Ik nodig u van harte uit om mee te denken. Wij hebben uw
kennis en kunde nodig om dit goed te kunnen doen.
De samenwerking en onderlinge verhoudingen zijn binnen de provincie Utrecht altijd goed geweest. We vinden het
ook belangrijk dat deze samenwerking goed blijft en dat er draagvlak voor de gebiedsgerichte aanpak blijft. Hier
blijven we ons hard voor inzetten.
Dit betekent ook dat we organisaties zoals de uwe duidelijkheid willen bieden en zo goed mogelijk willen
ondersteunen in deze onzekere tijd.
Met uw welbevinden noteren we uw contactgegevens, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de
ontwikkelingen en kunnen uitnodigen om mee te praten.
Namens de Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk
Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Stikstof, Sport en Bestuur
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