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Betreft: Start keukentafelgesprekken agrariërs gemeente Woerden
Geacht College,
Met deze brief willen we u op de hoogte stellen dat de Gebiedscommissie Utrecht-West
keukentafelgesprekken gaat voeren met agrarische ondernemers in het gebied Zegveld. Zie voor
het gebied de kaart onderaan de brief.
Op verzoek van de provincie Utrecht heeft de Gebiedscommissie Utrecht-West zich in het vierde
kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal 2021 georiënteerd op de mogelijkheden en kansrijkheid
van een gebiedsproces in Zegveld. Doel was te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om via een
gebiedsproces aan de slag te gaan met uitdagingen om bodemdaling tegen te gaan en de reductie
van de stikstofemissie op te pakken.
Uit de oriëntatie bleek dat die mogelijkheid er is, mits een gebiedsproces integraal wordt
opgepakt. Dus ook met andere thema’s zoals waterbeheer, goede agrarische structuur,
weidevogelbeer, kringlooplandbouw, extensivering, energietransitie en verdienvermogen voor
agrarische bedrijven. Een ‘bottom up’ proces is het meest kansrijk. Daarom hebben we de
provincie geadviseerd om te starten met keukentafelgesprekken met zoveel mogelijk agrarische
ondernemers. Zo krijgen we een meer compleet beeld van individuele bedrijfsperspectieven en
motivatie om deel te nemen aan een gebiedsproces. Het resultaat van de oriëntatie is als bijlage
bijgevoegd.
De provincie Utrecht heeft ons nu gevraagd om keukentafelgesprekken te voeren met de
agrarische ondernemers. Wij zijn van plan om daarmee te starten in de tweede helft van mei. De
keukentafelgesprekken worden gevoerd door mensen die voor ons Programmabureau UtrechtWest werken.
Waarschijnlijk bent u met ons bekend, maar de Gebiedscommissie Utrecht-West is een bestuurlijke
netwerkorganisatie in het westelijke deel van de provincie Utrecht. De commissie bestaat uit lokale
bestuurders van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties zoals de natuur
beherende organisaties, NMU en LTO. Samen met de mensen die wonen en werken in ons gebied
zijn we aan de slag voor toekomstbestendige polders en agrarische bedrijven en adviseren daar
onder andere over aan de provincie Utrecht. Meer informatie over de Gebiedscommissie vindt op
www.utrecht-west.com.
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Met betrekking tot Zegveld heeft de Gebiedscommissie een bestuurlijke begeleidingsgroep
ingesteld waar wethouder Tymon de Weger deel van uitmaakt. De andere vertegenwoordigers zijn
Hans van Soest (voorzitter LTO Noord afdeling Woerden), Bernard de Jong (hoogheemraad HDSR),
Jelka Both (hoofd Staatsbosbeheer Utrecht). Ondergetekende is onafhankelijk voorzitter.
Zoals u waarschijnlijk weet is rondom de Nieuwkoopse Plassen de agrarische coöperatie Boeren
met Perspectief opgericht (voorheen Lokaal Comité). Ook in de Zuid-Hollandse polders worden er
vanuit het gebiedsproces ‘Nieuwkoopse Plassen’ keukentafelgesprekken gevoerd. Wij zijn daarvan
als Gebiedscommissie op de hoogte, en stemmen af met Zuid-Holland, waarbij we onafhankelijk
opereren.
Deze brief stuur ik naar uw college. Ik laat het aan u over of u de brief ook ter kennisneming naar
de leden van de gemeenteraad stuurt.
Met vriendelijke groet,
i/o

Wim Groeneweg
Voorzitter Bestuurlijke Begeleidingsgroep Zegveld
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Gebied waar Gebiedscommissie Utrecht-West graag gesprekken wil voeren met
agrarische ondernemers
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