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Geacht gemeentebestuur, 
 
De plannen van het kabinet over stikstof en andere doelen zijn als een bom ingeslagen. Veel boeren 
maken zich zorgen en zijn wanhopig. Ook in de gemeente Woerden. De laatste tijd is er veel aandacht 
voor de acties van boeren, waarvan sommige ons ook te ver gaan. Tegelijkertijd blijven de zorgen 
ontzettend groot. Veel boeren zien helaas weinig toekomstperspectief meer. 
 
Het kan ook op een andere manier. Vorig jaar hebben we als LTO samen met het bedrijfsleven en 
natuurorganisaties een versnellingsplan gepresenteerd om de eerder wettelijk vastgestelde doelen te 
halen. Dat plan is haalbaar, uitvoerbaar en heeft draagvlak. Nu worden we echter geconfronteerd met 
een van bovenaf opgelegde kaart vol met zulke vergaande regionale doelen, dat een kaalslag van het 
landelijk gebied de uitkomst zal zijn. Dit zal een grote economische, sociale en culturele impact hebben. 
 
Het vertrouwen dat wij hebben in de Haagse politiek is flink gekelderd. Er lijkt vanuit Den Haag niet 
naar de boeren geluisterd te worden. U staat als gemeentebestuur dichter bij ons dan de Haagse 
bestuurders. Daarom richten wij ons nu tot u. We doen een noodkreet en hopen dat u ons kunt helpen. 
 
Wij willen u in aanvulling op de motie Vreemd in uw gemeente vragen om een brief te schrijven naar 
het kabinet. Een brief waarin u het kabinet vraagt om het stikstofbeleid aan te passen. Met daarbij de 
oproep om samen te werken met de agrarische sector. Uiteindelijk is dat de enige oplossing. Het samen 
doen. Voor ons allemaal. 
 
De discussie vorige week in het gemeenteraadsvergadering ging al snel over de toeleverende industrie 
rondom de landbouw en hoeveel die wel of niet verdiend hebben de afgelopen jaren. Dit is niet waar 
het op dit moment over gaat. Het gaat hier over het Woerdense platteland. Het buitengebied van de 
Gemeente Woerden dreigt drastisch te veranderen als deze plannen uitwerking vinden. Zonder 
toekomstperspectief blijft er geen agrariër meer over. En laten wij nou juist agrariërs nodig hebben 
voor beheer van het landschap, weidevogels, lokaal voedsel, en een vitaal platteland. Houd u niet bezig 
met hoeveel winst bedrijven rondom de agrarische sector hebben verdient maar kijk hoe u lokale 
agrariërs kan helpen. Het gaat over de gemeente Woerden, haar platteland en haar ondernemers; daar 
zit u hier voor: geen van alle mag de dupe worden van beleid uit Den Haag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De bezorgde boeren en boerinnen van de gemeente Woerden. 
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