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Beantwoording van de vragen 
1. Op welke manier is het college betrokken als belangrijke stakeholder bij deze gebiedsgerichte aanpak, die grote impact 
zal hebben? Heeft het college deelgenomen aan de bijeenkomsten?  
Antwoord: Het college is tot dusver beperkt betrokken geweest bij deze gebiedsgerichte aanpak. Het college heeft niet 
deelgenomen aan deze bijeenkomsten.  
 
2. Wat is de visie van het college over de insteek en voortgang van het proces en de voorliggende voorstellen?  
Antwoord: We zien de provincies als eerste overheid in deze gebiedsgerichte aanpak. De gemeente heeft hier een 
beperkte rol en verantwoordelijkheid in.     
 
3. Trekt het college hierbij samen op met de Provincie Utrecht en de buurtgemeenten?  
Antwoord: Nee  
 
4. Welke gevolgen zijn er volgens het college allemaal te voorzien voor inwoners, ondernemers en het landschap in onze 
gemeente als de huidige plannen worden uitgevoerd?  
Antwoord: Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden om goed te kunnen in schatten wat de exacte gevolgen zijn 
voor de inwoners, ondernemers en het landschap. Dat de veranderingen die op het landelijk gebied o.a. 
stikstofproblematiek, bodemdaling, Kaderrichtijn Water (KRW), afkomen groot zijn en grote gevolgen hebben voor diverse 
stakeholders en het gebied is wel duidelijk.    
 
5. Een belangrijke zorg van deelnemers aan de gesprekken is dat modelmatig wordt gedacht over stikstof, waarbij de 
daadwerkelijke natuurgebiedsdoelen uit het oog verloren raken. Ook lijkt er geen oog voor een rendabel 
boerenfamiliebedrijf in de toekomst. Is het college het eens met het CDA Woerden dat een eerste stap die ondernomen 
moet worden het opstellen van gebiedsdoelen is, die ook haalbaar en realiseerbaar zijn?  
Antwoord: Het is niet aan de gemeente om deze gebiedsdoelen te bepalen. Uiteraard vinden wij ook dat deze haalbaar 
en realiseerbaar moeten zijn op de langere termijn.  
 
6. Op welke manier zet het college zich in om rendabele boerenfamiliebedrijven in de Zegveldse polders rondom de 
Nieuwkoopse plassen te behouden voor de toekomst? Welke voorwaarden horen hier wat het college betreft bij?  
Antwoord: De gemeente gaat werken aan een plattelandsagenda. Op voorwaarde dat de gemeenteraad budget en 
ambtelijke capaciteit voor beschikbaar stelt. Daarbij zal ook gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om rendabele 
boerenfamiliebedrijven te behouden voor de toekomst.     
 



7. In oktober 2019 heeft onze raad een motie aangenomen: Trots op de boer! Hierin werd onder andere uitgesproken dat 
we het onwenselijk achten dat onze boeren gedwongen hun bedrijf te moeten stoppen of verplaatsen ten behoeve van 
wetgeving m.b.t. stikstofreductie.  
Op welke manier geeft het college uitvoering aan deze motie in de gesprekken met de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
rondom deze gebiedsgerichte aanpak?  
Antwoord: Als college onderschrijven wij dat wij het onwenselijk achten dat bedrijven gedwongen moeten stoppen dan 
wel verplaatsen. Dit zullen wij uitdragen in onze gesprekken met de provincies over de transitie Landelijk gebied. Wij 
zullen ons inzetten om door middel van het aandragen van of verzoeken om alternatieven dit zoveel mogelijk te 
voorkomen, maar sluiten niet uit dat geconcludeerd zal worden dat het in bijzondere gevallen onontkoombaar is. De 
provincies en Rijk zijn de eerste overheden die regie hebben over de stikstofreductie, de gemeente heeft dit niet.        
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Schriftelijke vragen - Zorgen over gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwkoop  

 

Recentelijk kreeg de gemeenteraad een brief toegestuurd van verschillende belangengroepen rond 

de Nieuwkoopse plassen waarin flinke zorgen werden geuit over het verloop van de Gebiedsgerichte 

Aanpak Nieuwkoop (GGA). De provincie Zuid-Holland is hierin een belangrijke eigenaar, maar ook de 

provincie Utrecht is hierbij betrokken, net als rondom de Nieuwkoopse Plassen liggende gemeenten 

zoals Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden.  

 

De GGA kan ook voor Woerden ingrijpende veranderingen betekenen. Deze zullen niet alleen 

gevolgen hebben voor boeren, maar ook voor het landschap en de sociale samenhang in ons gebied. 

Het nieuwe plan dat is gemaakt (4plus-model) vanuit de provincie kan rekenen op forse kritiek van 

een aantal stakeholders aan de onderhandelingstafel. Vanuit stakeholders is een nieuw plan 

(‘Boerenplan’) gemaakt dat minder kostbaar is voor de samenleving en meer levensvatbaar voor de 

agrarische sector. De zorg is dat dit plan aan tafel geen perspectief krijgt en dat de veranderingen 

dusdanig fors zullen zijn dat rendabele boerenfamiliebedrijven geen toekomst hebben. Uitkoop of 

onteigening volgt dan, met een grootschalige verandering van ons veenweidelandschap.  

 

Als fractie van CDA Woerden hebben we daarom de volgende vragen: 

1. Op welke manier is het college betrokken als belangrijke stakeholder bij deze gebiedsgerichte 

aanpak, die grote impact zal hebben? Heeft het college deelgenomen aan de bijeenkomsten? 

2. Wat is de visie van het college over de insteek en voortgang van het proces en de voorliggende 

voorstellen?  

3. Trekt het college hierbij samen op met de Provincie Utrecht en de buurtgemeenten? 

4. Welke gevolgen zijn er volgens het college allemaal te voorzien voor inwoners, ondernemers en 

het landschap in onze gemeente als de huidige plannen worden uitgevoerd? 

5. Een belangrijke zorg van deelnemers aan de gesprekken is dat modelmatig wordt gedacht over 

stikstof, waarbij de daadwerkelijke natuurgebiedsdoelen uit het oog verloren raken. Ook lijkt er 

geen oog voor een rendabel boerenfamiliebedrijf in de toekomst.  

Is het college het eens met het CDA Woerden dat een eerste stap die ondernomen moet worden 

het opstellen van gebiedsdoelen is, die ook haalbaar en realiseerbaar zijn? 

6. Op welke manier zet het college zich in om rendabele boerenfamiliebedrijven in de Zegveldse 

polders rondom de Nieuwkoopse plassen te behouden voor de toekomst? Welke voorwaarden 

horen hier wat het college betreft bij? 

7. In oktober 2019 heeft onze raad een motie aangenomen: Trots op de boer!  

Hierin werd onder andere uitgesproken dat we het onwenselijk achten dat onze boeren 

gedwongen hun bedrijf te moeten stoppen of verplaatsen ten behoeve van wetgeving m.b.t. 

stikstofreductie. 

Op welke manier geeft het college uitvoering aan deze motie in de gesprekken met de provincies 

Zuid-Holland en Utrecht rondom deze gebiedsgerichte aanpak? 

 

Namens CDA Woerden, John Boere 
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