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 7 juli 2022 
 

Communique – Boerenbijeenkomst toekomst landbouw 
Alblasserwaard  
 

Wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden heeft op woensdagavond 6 juli 

gesproken met vertegenwoordigers van boerenorganisaties in de Alblasserwaard en de 

Provincie Zuid-Holland. Het was een open en constructief gesprek over de toekomst van de 

landbouw in de Alblasserwaard. 

 

Afgesproken is om op maandagavond 29 augustus een bijeenkomst te organiseren voor 

alle boeren in de Alblasserwaard. Doel van de bijeenkomst is om te bespreken of en hoe 

we vanuit de Alblasserwaard met voorstellen kunnen komen om te werken aan de opgaven 

van het Nationaal Programma Landelijk Gebied op een manier die bijdraagt aan de 

toekomst van de landbouw. Nadere informatie volgt nog. Dus als u boer bent, houdt dan 

vooral maandagavond 29 augustus vrij in uw agenda. 

 

Het gesprek vond plaats in vervolg op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 juni, 

waarin Kees Meerkerk insprak namens de boeren over de gevolgen van de gepresenteerde 

stikstofplannen en de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied van het Rijk. De 

heer Meerkerk deed daar een dringende oproep aan de Gemeente om snel actie te 

ondernemen richting provincie Zuid-Holland en het Rijk. Vanuit de gemeente Molenlanden 

is daarop een brief gestuurd naar de Provincie en is het gesprek met vertegenwoordigers 

van de boerenorganisaties georganiseerd.  

 

Tijdens deze avond heeft de programmamanager Veenweiden van de Provincie Zuid-

Holland een reactie gegeven op de stikstofplannen en de Startnotitie van het Rijk. Hij gaf 

aan dat ook de provincie verrast was door de gepresenteerde kaart met de stikstofopgaven 

per gebied en dat er nog veel vragen leven over de berekening achter de kaart. De 

provincie staat voor een vitale landbouw waarbij economie en omgeving in balans zijn. Hij 

benadrukte dat de opgaven onontkoombaar zijn, maar dat er ruimte is voor de 

Alblasserwaard om zelf met voorstellen te komen. Tijdens het gesprek kwamen vooral veel 

vragen over het tijdpad, de ruimte om zelf plannen te ontwikkelen, randvoorwaarden 

waaraan de plannen moeten voldoen en dilemma’s zoals de ongelijke uitgangspositie 

tussen boeren met en zonder vergunning.  

 

De gemeente, boerenorganisaties en de provincie zien dat voor een goede uitwerking 

samenwerking noodzakelijk is. Om dit goed vorm te kunnen geven hebben de 

boerenorganisaties het idee geopperd om samen met de Gemeente Molenlanden te 

verkennen of het zin heeft om zelf met voorstellen te komen, hoe vanuit de 

Alblasserwaard met behoud van de agrarische identiteit invulling kan worden gegeven aan 

de maatschappelijke opgaven die er zijn.  
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Omdat dit alle boeren aangaat, komt er een vervolgbijeenkomst voor alle boeren in de 

Alblasserwaard op maandag 29 augustus 2022 (20:00 uur). We praten dan met elkaar 

verder of en we vanuit de Alblasserwaard een plan willen opstellen. En als we dit willen, 

welke randvoorwaarden en spelregels we met gedeputeerden van de provincie willen 

afspreken. Na 29 augustus vindt overleg plaats met de gedeputeerden van de provincie 

over het resultaat van de bijeenkomst en de vervolgstappen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roelof Westerhof Westerhof@org-id.org 06 - 510 
64 795.  

 


