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Geachte college, 
 

Zeewolde 

Als gemeentebestuur spreken wij onze steun uit aan onze agrarische 
ondernemers. Wij zijn van mening dat de beoogde Haagse normen inzake de 
stikstofproblematiek, kijkend naar de ontstaansgeschiedenis van onze 
provincie en onze grote plattelandsgemeente, niet passen bij Zeewolde en 
ook niet bij Flevoland. We willen met dit schrijven onze zorgen delen en u 
oproepen om het landelijk beleid niet zonder meer uit te voeren zoals het 
wordt voorgesteld. Wij vragen u dringend om in gesprek te gaan met de 
agrarische ondernemers in Flevoland en waar mogelijk maatwerk te leveren 
en bij de Rijksoverheid op te komen voor de belangen van de vele agrariërs 
in onze provincie.  
 
De gevolgen van Rijksbesluiten rond de stikstofproblematiek zijn in de 
gemeente Zeewolde aanleiding geweest om met vertegenwoordigers van 
onze agrarische gemeenschap om tafel te gaan.  De informatie die uit dit 
overleg is gekomen, vormt de aanleiding voor deze brief. 
 
Het college van gemeente Zeewolde acht het wenselijk de zorgen van onze 
agrarische ondernemers te delen met u, als college van Gedeputeerde 
Staten, aangezien u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van het 
Rijksbeleid binnen onze prachtige provincie. 
 
Beste boeren gaven vorm aan de polder 
Met betrekking tot de eerdergenoemde ontstaansgeschiedenis het volgende. 
Het mag als bekend worden verondersteld dat bij het ontstaan van onze 
provincie uit alle Nederlandse windstreken de beste boeren geselecteerd zijn 
om hier hun bedrijf op te zetten. Daar zijn ze goed in geslaagd. Onze destijds 
kale polder heeft samen met de toentertijd voornamelijk agrarische 
gemeenschap, vorm gekregen. In overleg met de eerste bewoners is op 
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delen van de landbouwgronden nieuwe natuur gecreëerd, zoals het 
Horsterwold, Harderbroek en het Hulkesteinsebos. Deze goede initiatieven 
van toen dreigen nu beperkend te worden voor de agrariërs in de omgeving 
en de gebruikers van het gebied. 
 
In de afgelopen maanden is er ook in onze gemeente grote onrust ontstaan 
over de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek. Agrariërs zijn 
geconfronteerd met Haagse plannen waarin voor hen onrealistische en 
onhaalbare doelen staan. Het voorgestelde landelijk beleid heeft een grote 
impact op de agrarische sector, aanverwante sectoren en op onze 
voedselvoorziening. 
 
Zeewolde zonder agrarische sector is niet voor te stellen 
Onlangs is uit berekeningen van het Ministerie van Financiën gebleken dat 
de impact van de plannen zeer vergaand is. Landelijk zouden 11.200 
bedrijven moeten stoppen en bijna 18.000 bedrijven moeten inkrimpen. 
Daarnaast zijn de indirecte gevolgen, door inkrimping van de agrarische 
infrastructuur, voor tienduizenden bedrijven voelbaar. Zeewolde is een 
gemeente met een grote agrarisch aanverwante sector (zoals bijvoorbeeld 
mechanisatiebedrijven, dierenartsen, administratiekantoren, ICT-bedrijven). 
Naar ons idee zullen deze kabinetsplannen zeker invloed hebben op de 
leefbaarheid in onze gemeente. Een onderzoek naar de gevolgen van deze 
plannen voor de rest van de voedselketen en voor de leefbaarheid op het 
platteland, in ons geval in Zeewolde, ontbreekt echter. De overheid toont 
met de plannen en de berekeningen onbegrip voor de economische, sociale 
en culturele gevolgen op het platteland. Het is niet voor te stellen hoe een 
dorp als Zeewolde eruit zou zien zonder de huidige agrarische sector. Van 
dierenarts tot bakker en van onderwijs tot recreatiesector zullen de gevolgen 
voelbaar zijn. 
  
Rechtsonzekerheid voor PAS-melders wegnemen 
De plannen komen extra hard aan bij de zogenoemde PAS-melders. Dit zijn 
agrariërs die al 3 jaar in onzekerheid verkeren omdat het PAS vanaf 29 mei 
2019 niet meer gebruikt mag worden als toestemmingsbasis voor 
activiteiten. Deze boeren hebben in het verleden van de gemeente en de 
provincie gehoord dat zij geen vergunning nodig hadden voor de gevraagde 
bedrijfsactiviteiten. Een PAS-melding was voldoende. Nu de PAS onderuit is 
gehaald hebben deze bedrijven geen enkele rechtszekerheid. Dat geldt ook 
voor de interimmers. Deze laatste groep boeren heeft onder de PAS geen 
melding hoeven te doen voor de activiteiten omdat ze niet uitgebreid zijn. 
Ook deze bedrijven hebben nu geen enkele rechtszekerheid voor de 
bedrijfsactiviteiten terwijl ze net als de PAS-melders te goeder trouw 
gehandeld hebben. 
  
Er is een ongekend grote impasse ontstaan tussen kabinet, boeren en 
samenleving. Het is belangrijk dat deze impasse doorbroken wordt. Wij zien 
hierin een duidelijke rol voor u als provinciaal bestuur. De provincie wordt 
immers belast met het uitvoeren van deze wet. Een wet zonder draagvlak in 
de agrarische sector en met grote negatieve invloed op de leefbaarheid in 
onze gemeente.  
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Werkbare afspraken maken 
Wij vragen daarom aan u, het College van Gedeputeerde Staten, het kabinet 
te verzoeken de stikstofplannen in hun huidige vorm terug te nemen en met 
de verschillende sectoren in gesprek te gaan om te komen tot werkbare 
afspraken. Wij verzoeken u ook een pas op de plaats te maken in de 
gebiedsgerichte aanpak. De kabinetsplannen zijn immers een 
beleidsvoornemen en de wettelijke basis om de versnelling vorm te geven 
ontbreekt. 
Ook willen we graag dat er kritisch gekeken wordt naar de Kritische Depositie 
Waarde (KDW) als maatstaf voor de instandhouding van de natuur.  
Wij hebben vanuit de sector vernomen dat er meerdere bedenkingen zijn ten 
aanzien van het theoretisch model van de KDW. Niet alleen de agrariërs 
maar ook TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving  hebben 
aangegeven hun bedenkingen te hebben over de relatie tussen de KDW, 
natuurverslechtering en de invloed hierop van activiteiten in/ nabij 
natuurgebieden.  
  
Naast het stikstofdossier spelen er nog een aantal onderwerpen die de 
boeren in ons gebied zullen raken. De Kaderrichtlijn water, de 
Nitraatrichtlijn, het Klimaatakkoord en de Europese plannen 
zoals Farm to Fork en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
hebben direct invloed op het boerenbedrijf en de voedselvoorziening. Deze 
plannen raken niet alleen de veehouderij. Ook de akkerbouw met de teelt 
van plantaardige producten staat aan de vooravond van een forse krimp van 
de productie en/of enorme stijgingen van de kostprijs. 
 
Bied boeren perspectief 
Juist in een provincie waar veel agrarische ondernemers actief zijn en waar 
veel voedsel wordt geproduceerd, vormt het voorgenomen beleid van de 
landelijke overheid een ernstige bedreiging. Daar komt bij dat de 
Nederlandse boeren, en dat geldt zeker in Flevoland, de hoogst mogelijke 
efficiëntie ter wereld behalen. Het verplaatsen van bedrijven naar elders zal 
meer hectares vragen en een hogere milieudruk geven. 
 
Tot slot ontbreekt het de boeren aan perspectief. De genoemde plannen 
hebben grote impact op de bedrijfsvoering van vele bedrijven en daarmee 
gezinnen en medewerkers. Het kabinet is er tot op heden niet in geslaagd 
om enig perspectief te bieden aan de agrarische sector, de dienstverlenende 
sectoren en de sociale cohesie in de gebieden waar veel boeren actief zijn. 
Deze plannen moeten in samenhang worden bezien waarin de rol van 
voedselproductie een belangrijk onderdeel is. Voedsel is immers een 
primaire levensbehoefte. Zonder voedsel geen leven. 
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Wij vertrouwen erop dat u, als College van Gedeputeerde Staten, ons advies 
overneemt, in gesprek gaat met de agrarische ondernemers en een voorstel 
uitwerkt voor maatwerk ter vervanging van het landelijke beleid. Ook 
vertrouwen wij erop dat u dit advies met een positieve aantekening vanuit 
de provincie doorstuurt naar het kabinet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
K.C. Hamstra G.J. Gorter 
 
 
 
 
Cc: colleges van Flevolandse gemeenten 


