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Op 10 juni 2022 stuurden de ministers van der Wal en Staghouwer 
namens het kabinet twee brieven naar de Tweede Kamer over de aanpak 
van de stikstofcrisis. In deze brief uiten wij onze zorgen over de 
gevolgen van deze aanpak voor de leefbaarheid van het platteland in 
brede zin en voor de landbouwsector in het bijzonder. We onderschrijven 
de noodzaak van een landbouwtransitie maar willen niet dat onze 
plattelandsgemeente uitgehold wordt. 

Belang landbouwsector voor het platteland 
Voor een leefbaar platteland is een goed toekomstperspectief voor de 
landbouwsector cruciaal. Landbouwbedrijven zorgen voor voedsel maar 
ook voor werkgelegenheid, landschapsonderhoud, burenhulp en sociale 
cohesie in dorpsgemeenschappen. Het landschap van De Wolden, waar 
inwoners erg trots op zijn, kenmerkt zich door de afwisseling van natuur 
en landbouw en een uitstekend woon- en leefklimaat. 

Onze boerenbedrijven helpen ons ook bij de energietransitie. De Wolden 
heeft de ambitie om in 2030 100% duurzaam Groen Gas te gebruiken 
voor de verwarming van onze huizen. Door monomestvergisting toe te 
passen kunnen veehouderijen de samenleving voorzien van dat groene 
gas. Bovendien zorgt monomestvergisting voor een flinke verlaging van 
de stikstofuitstoot. Een win-win situatie. Als de veestapel fors wordt 
teruggebracht kunnen we onvoldoende groen gas produceren voor ons 
eigen gebruik. 

Toekomstperspectief en stikstof 
Onze gemeente leent zich uitstekend voor verschillende vormen van 
landbouw en als gemeente geven we bedrijven de ruimte voor 
doorontwikkeling, verduurzaming én verbreding. Maar dan moet er wel 
perspectief zijn voor die bedrijven. De doelen die in de brieven over de 
stikstofaanpak zijn gesteld lijken bijna onhaalbaar. De kleuren op de 
kaart leiden tot veel vragen en onzekerheid. En de perspectieven die 
geschetst worden, omschakeling naar kringlooplandbouw of 
natuurinclusieve landbouw, zijn vaag en de verdiensten ongewis. 
Bovendien lijkt nu alleen de landbouwsector verantwoordelijk voor de 
stikstofuitstoot, en worden andere sectoren niet genoemd. 
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Het helpt allemaal niet om een goede start te maken met het 
gebiedsproces. 

Als overheid is het belangrijk dat we een betrouwbare partner zijn die 
een goede afweging maakt tussen de verschillende belangen in de 
samenleving. In het verleden zijn Natura 2000 gebieden aangewezen en 
afspraken gemaakt over de uitbreiding van het Natuurnetwerk 
Nederland. Goed voor de recreatie, maar toen wisten we niet welke 
(verstrekkende) gevolgen deze aanwijzingen voor de omgeving zouden 
hebben. Dat maakt dat we als gemeente voorzichtiger worden als het 
gaat om nieuwe natuurontwikkelingen. Kunnen we wel een goede 
belangenafweging maken? Zijn er toch negatieve effecten te verwachten 
op omliggende functies? In het kader van het Programma Natuurlijk 
Platteland gaan we dit expliciet aan de orde stellen. 

Onderzoek toekomst agrarische sector 
In 2021 heeft stichting Stimuland in opdracht van De Wolden en 
Westerveld een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de 
landbouwsector. Uit dat onderzoek blijkt dat veel agrarische bedrijven 
stappen hebben gezet, en nog van plan zijn te zetten, richting 
toekomstgerichte landbouw. Ze hebben daarvoor kennis en advies nodig, 
financiële regelingen, een goed verdienmodel, ruimte in regelgeving en 
tijd. Maar bovenal vragen ze de overheid om vertrouwen in hun 
vakmanschap en om niet op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. 

Boeren vragen ook om een stip op de horizon van de overheid. Het 
kabinet heeft in de brieven haar stip op de horizon gezet, maar deze 
roept vooral vragen en weerstand op. Het is geen motiverende stip waar 
(jonge) ondernemers een uitdaging in kunnen zien. 

Realistische doelen en vertrouwen 
We vragen u om voor Drenthe te komen met realistische doelen. Dat u 
vertrouwen heeft in het ondernemerschap en vakmanschap van de 
boeren en hen tijd geeft om stap voor stap de transitie te maken. Dat u 
ervoor zorgt dat ondernemers zich positief uitgedaagd voelen en dat u 
waardering uitspreekt voor wat ze doen en al gerealiseerd hebben. Dat u 
opkomt voor de belangen van de boeren. Als gemeente willen we daar 
graag samen in optrekken. We trekken bijvoorbeeld 300.000 euro uit 
voor innovatieve projecten gericht op een toekomstgerichte landbouw. 

Tot slot spreken we de hoop uit dat we deze transitie op zijn Drents 
kunnen aanpakken: in goed onderling overleg, met respect voor elkaars 
belangen en met maatwerk. Zodat deze 'derde verbouwing van 
Nederland' niet ten koste gaat van onze mooie agrarische bedrijven, de 
leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland. 
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Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Marjon van den Brand. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van 
deze brief vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

el f Pieter Koning 
secretaris 


