
   

    

Motie – Voorloper of hekkensluiter? 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´,

constaterende dat:
1. het kabinet op 10 juni jl. de zogenoemde stikstofbrief heeft uitgebracht, op 5 oktober jl. gevolgd 

door het rapport Remkes met aanbevelingen om uit de ontstane impasse te komen; 
2. het college op eerder gestelde raadsvragen heeft aangegeven een beperkte rol te zien voor de 

gemeente, en niet samen op te trekken met Provincie en buurgemeenten;
3. in de programmabegroting en het collegewerkprogramma is opgenomen: ‘4.9.1.1 Startnotitie 

landelijk gebied opstellen en financiering voor Plattelandsagenda organiseren bij provincie 
[2023]’ en ‘4.9.1.2 Samen met agrariërs, provincie, waterschap, gebiedscommissie en natuur- en 
milieuorganisaties een plattelandsagenda opstellen om de opgaven in het landelijk gebied te 
concretiseren en vorm te geven [2023-2025]’,

overwegende dat: 
1. inwoners en (boeren)bedrijven in het landelijk gebied voor grote, urgente opgaven staan zoals 

stikstofproblematiek, verbetering van de waterkwaliteit, aanpassing van de agrarische 
bedrijfsvoering aan bodemdaling en toenemende klimaatextremen (neerslag, temperatuur), 
reductie van de CO2-uitstoot door het veenweidegebied;

2. deze ontwikkelingen elk afzonderlijk, laat staan in samenhang, structureel ingrijpende gevolgen 
zullen hebben voor:
- onze inwoners die in en om boerenbedrijven wonen en werken;
- de bijdrage van boerenbedrijven en verwante bedrijvigheid aan onze lokale economie;
- de landinrichting en het bodemgebruik in het buitengebied in onze gemeente;

3. naar verwachting vanuit Rijk of Provincie op korte termijn geen samenhangende, pasklare 
oplossingen beschikbaar zullen komen, waardoor concrete gevolgen voor inwoners, 
ondernemers en het landschap nog onduidelijk blijven. Deze onzekerheid leidt tot wantrouwen 
en onrust;

4. het  een taak en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur is om op lokaal niveau de 
dialoog met alle stakeholders op te pakken en bij te dragen aan verbinding, perspectief en 
herstel van vertrouwen;

5. de inspanningen op dit domein uit het collegewerkprogramma te vaag en te traag zijn,
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verzoekt het college:
1. het voortouw te nemen om, samen de andere Groene Hart gemeenten, waterschappen en 

provincies, op zo kort mogelijke termijn gebiedsgewijs gesprekstafels te organiseren waar alle 
stakeholders met elkaar verkennen welke oplossingsrichtingen in het Groene Hart kansrijk zijn en 
perspectief bieden;

2. de oplossingsrichtingen en innovaties uit deze aanpak over het voetlicht te brengen bij de 
verantwoordelijke overheden;

3. hierbij louter de rol vervullen als facilitator;
en gaat over tot de orde van de dag.

Birgitte van Hoesel, D66 Woerden

Toelichting: 
Het uitkomen van de zogenoemde Stikstofbrief in juni jl. heeft ook in onze gemeente tot grote 
maatschappelijke onrust en polarisatie geleid. Met het rapport Remkes is een herstart mogelijk, maar ligt
er bepaald nog geen ‘panklaar’ recept. En gaan de andere, genoemde vraagstukken onze zelfde 
inwoners, dezelfde boerenbedrijven en hetzelfde buitengebied raken.
Dat hierbij nog veel onduidelijk is, dat de problematiek complex is, dat de beleidsvorming en uitvoering 
bij verschillende overheden ligt: dat zijn naar onze mening geen redenen om in onze gemeente af te 
wachten, of de inspanning in 2023 te beperken tot het ‘opstellen van een startnotitie voor een 
plattelandsagenda’. Er zijn immers grote en urgente zorgen in het buitengebied aan de orde! 
Deze motie vraagt het college de dialoog daarover ‘bottom-up’, proactief op te pakken met alle lokale 
stakeholders, met respect voor ieders motivatie, inbreng en belang. Dit sluit aan op de 
verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur om bij te dragen aan verbinding, perspectief en herstel van 
vertrouwen. Bouw hierbij voort op en werk aan de sociale samenhang in de buurtschappen van ons 
buitengebied. Stakeholders zijn naast de lokale reguliere boerenbedrijven, ook duurzame/biologische 
boerenbedrijven, lokale natuur- en milieuorganisaties, e.d.
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