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Noodkreet vanuit Zuid-West Utrecht

Geacht College en Provinciale Statenleden,
Via deze brief willen we u attenderen op de zorgen en onmacht die in Zuid-West Utrecht is ontstaan na
de doelenbrief die minister Van Der Wal heeft opgesteld.
De opgave is nu vele malen groter dan er volgens de staat van instandhouding nodig is.
NNN-gebieden worden meegenomen voor een reductie van 70 tot 95% terwijl dit geen Natura 2000gebieden zijn en ook geen stikstofgevoelige natuur kent.
Waarom is deze keuze gemaakt? En als dit eraf gehaald wordt, blijft de totale opgave voor Utrecht dan
gelijk waardoor andere gebieden een grotere opgave krijgen. Juist door deze aanwijzing van de vele
NNN-gebieden is de provinciale opgave groot.
Veenweidegronden moeten 47% reduceren, waar komt dit getal vandaan.
Het is nl. veelal grasland wat juist stikstof opneemt, waardoor de waterkwaliteit op stikstofgebied zo
goed zijn. De nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater is in de landbouwgebieden niet hoger dan
bij natuurgronden, zie Compendium voor de Leefomgeving.
Dit zijn getallen die over het gebied worden uitgestrooid en agrariërs nu niet meer weten hoe nu verder
omdat:
- De PAS-melders en interimmers nog steeds niet worden gelegaliseerd.
- Wat betekent dit voor elk bedrijf en moeten we daar nog jaren op wachten?
- Waarom wordt er niets met het plan ‘Een duurzaam evenwicht’ van mei 2021 gedaan!!
We roepen de provincie dan ook op om verder te gaan met het Akkoord van Utrecht waarin staat dat
men uitgaat van de gunstige staat van instandhouding. Dit geeft draagvlak bij alle partijen.
Van hieruit kan een gebiedsproces starten en door innovaties en kleine ingrepen kan men
doelen halen.
Pas als een agrariër weer vooruit kan is hij financieel en mentaal in de mogelijkheid om te investeren in
andere opgaven zoals:
- bodemdaling (waterinfiltratie)
- verbeteren waterkwaliteit
Als Agrarisch Collectief Lopikerwaard zijn we daarom verontrust over de deelnamebereidheid om
mee te doen aan de nieuwe ANLb-regelingen die dit jaar ingetekend gaan worden.
De onzekerheid over het voortbestaan van je bedrijf en de kans dat de natuurpakketten ooit tegen je
werken zoals nu met de NNN-gebieden is gebeurd, is daar debet aan.

Daarom de oproep: durf op te staan tegen dit wetsvoorstel en ga op de ingeslagen weg door. Ageer in
ieder geval tegen het naar voren halen van het reductiedoel van 2035 naar 2030. Dit is nu nog mogelijk
omdat 2030 nu nog niet wettelijk is vastgelegd.
Dit geeft meer tijd om het stikstofdoel en de andere doelen te halen vanuit een bottom-up proces in
plaats van dwang van bovenaf waardoor de hakken in het zand gaan en uiteindelijk een langslepend
juridisch traject in beeld komt.
Des te meer tijd er is, des te meer ervaring kan worden opgedaan met innovatieve oplossingen en door
het natuurlijk verloop zal de veestapel toch al wel gaan krimpen.
Tot slot mag het inmiddels duidelijk zijn dat zolang er voor de agrariërs geen perspectief is, de weg
vooruit niet ingeslagen wordt, maar de oprit van de snelweg genomen wordt.

Hoogachtend,

Peter van den Brink
Voorzitter LTO Noord afd. Zuid-West Utrecht
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