
Communiqué Boerenbijeenkomst Alblasserwaard 29 augustus 2022 
 
Op 29 augustus hebben 320 boeren en boerinnen uit de hele Alblasserwaard op uitnodiging 
van de gemeente Molenlanden gesproken over de toekomst van de landbouw. Onder hen 
waren veel jonge ondernemers. In de Alblasserwaard zijn ca. 375 melkveehouders en daarvan 
was het grootste deel aanwezig. De gemeente Molenlanden en boerenvertegenwoordigers 
hebben de bijeenkomst in samenspraak met de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld 
Giessendam, Sliedrecht en Alblasserdam georganiseerd. Voor een gesprek met overige, onder 
andere niet grondgebonden, agrarische bedrijven organiseert de gemeente nog een ander 
moment.   

Het Rijk heeft Provincie Zuid-Holland de opdracht gegeven om uiterlijk juli 2023 met een 

Gebiedsplan te komen dat bijdraagt aan doelen voor natuur, water en klimaat. De provincie wil 

dit samen met gebieden oppakken. De gemeente Molenlanden vindt dat de boeren in de 

gemeente eerst hun mening mogen geven over de vraag of dit vanuit het gebied, bottom-up, 

zou kunnen worden aangepakt. Doel van de bijeenkomst was om te bespreken of de 

Alblasserwaardse bedrijven met voorstellen willen en kunnen komen om te werken aan de 

toekomst van de vitale landbouw in het gebied.  

De sfeer in de zaal was constructief, met ruimte voor het delen van zorgen en emoties. De 
stikstofcrisis was een van de onderwerpen van de avond. Het steekt dat de Rijksoverheid 
onvoldoende duidelijk maakt dat stikstof een maatschappelijk probleem is. Boeren hebben 
zeker een deel van de oplossing in handen en andere partijen moeten ook stappen zetten. Uit 
de gesprekken en kritische opmerkingen bleek betrokkenheid en veerkracht van boeren. Men 
was het er over eens dat het nog te vroeg is om met de provincie in gesprek te gaan over een 
Gebiedsplan. Want daarvoor ontbreekt nog een aantal belangrijke randvoorwaarden.  
 
Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 zit een deel van de bedrijven zonder 
geldige vergunning. Zij kunnen daardoor geen plannen voor de toekomst maken. Verder 
voelen boeren onduidelijkheid omdat veel natuur-, klimaat- en waterdoelen nog niet helder 
zijn of nog kunnen worden aangescherpt. Rijk en provincie moeten werken aan vertrouwen 
door heldere afspraken te maken over randvoorwaarden en spelregels. Als die helderheid er 
komt, ontstaat ook de wil en de energie om met een Gebiedsplan te komen. Wethouder Lock 
onderschreef deze benadering en steunt de boeren hierin.  
 
De belangrijkste randvoorwaarden om te kunnen nadenken over een plan zijn:  

1. Maak een gelijk speelveld en biedt een oplossing voor de PAS-melders en Interimmers, 
zodat elk bedrijf een vergunning heeft en weer kan nadenken over de toekomst. 

2. Geef duidelijkheid over het vertrekpunt: wat is het moment van de 0-meting en wat was 
situatie van natuur, water en klimaat op dat moment? En waar staan we nu: welke 
problemen zijn er nog, wie heeft er last van en wie veroorzaken ze?  

3. Maak een duidelijk en juridisch houdbaar systeem om de stikstofwinst (en andere 
milieuprestaties) van maatregelen te monitoren en te registreren zodat de landbouw 
voor prestaties kan worden beloond. Dan kunnen overheden ook rekening houden met 
wat boeren de afgelopen jaren hebben gepresteerd.  

4. Biedt een lange termijnvisie/perspectief, zodat ondernemers daarop de keuzes en 
investeringen in hun bedrijfsvoering kunnen baseren. 

5. Geef duidelijkheid over waaraan de stikstofreductie wordt besteed. 
 



Binnenkort volgt een gesprek met boerenvertegenwoordigers over het vervolg: 
1. Welke stappen kunnen we alvast zetten en wat hebben we daarbij nodig? 
2. Hoe en wanneer spreken we alle boeren weer en wat staat dan op de agenda? 
3. Welke boodschap sturen we naar de provincie Zuid-Holland en via de provincie naar 

het Rijk? 
4. Wat is de rol van de gemeente in dit alles? 

 
Boeren die aan dit gesprek willen deelnemen kunnen zich daarvoor opgeven via: 
landbouw@jouwgemeente.nl.  
 
Dit is ook het mailadres voor vragen en suggesties van iedereen die zich betrokken voelt bij de 
landbouw in de Alblasserwaard. Op www.molenlanden.nl/landbouw vindt u wat meer 
achtergronden over dit onderwerp. 
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