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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
6 september 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Rick Nederend 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ronald van Liempdt 1 t/m 5 
VVD Mishael van Luipen 1 t/m 5 
D66 Rens Ulijn 1 t/m 4 
D66 Mark Tasche 5 
GroenLinks André Hofman 1 t/m 4 
GroenLinks Marja van Gaalen 5 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 5 
CDA Marlous Scherpenzeel 1 t/m 5 
PvdA Lukas Burgering 1 t/m 5 
ChristenUnie-SGP Johan Boele 1 t/m 4 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 5 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 5 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 5 
Het Vechtse Verbond Raymond Fiscalini 1 t/m 4 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 5 
BVNL Wim Ubaghs 1 t/m 5 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 1 t/m 5 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de 
agenda. 
De voorzitter inventariseert of er vragen zijn over het ter kennisname punt. Dat is niet het geval. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen. 
Er zijn geen insprekers voor niet geagendeerde onderwerpen. 
 

4. Motie ChristenUnie-SGP en CDA – Zorgen over ons platteland. 
De heer Koos Cromwijk, boer in Kockengen, uit zijn zorgen over het vitaal platteland. De 
regering breekt het vitale platteland af met voor Stichtse Vecht een reductie van 50%. Hij 
adviseert de commissie vóór de motie te zijn en met de boeren in gesprek te gaan. In het kader 
van de energietransitie moest hij subsidie laten lopen omdat het netwerk in het buitengebied niet 
op orde is. Geeft aan niet over de boeren maar met de boeren te praten met betrekking tot het 
vitale platteland. Vraagt tegen mogelijke bestemmingswijzigingen te zijn. 
 
ChristenUnie-SGP geeft een toelichting op de motie, met als dictum: 
draagt het college op:  
1. om op korte termijn een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van de agrarische 

sector en met agrarische ondernemers zelf om een goed inzicht te krijgen in hoe de 
ondernemers de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de toekomst 
voorzien, zodat zij zich gehoord kunnen voelen door hun lokaal bestuur; 
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2. bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op doeltreffende, maar haalbare 
maatregelen, waarbij iedere sector evenredig bijdraagt aan de doelstelling en waarbij de 
leefbaarheid, sociale impact en perspectief voor de landbouw even zwaar weegt als het 
behalen van een vastgesteld stikstofreductiepercentage en de kritische depositiewaarde; 

3. aan de Provinciale Staten van Utrecht de zorgen van het bestuur van Stichtse Vecht per brief 
kenbaar te maken en te verzoeken om de bovengenoemde overwegingen en uitspraken mee 
te wegen in de besluitvorming;  

De fractie maakt zich zorgen over het platteland in Stichtse Vecht, over de inwoners die het 
platteland moeten onderhouden en over de stikstofproblematiek zelf. Vraagt het college aan de 
slag te gaan met de nota vitaal platteland. 
 
CDA maakt zich zorgen over de onrust in de samenleving. De stikstofproblematiek is gefocust 
op de uitstoot in de landbouw, terwijl er ook van andere uitstoot sprake is. Boeren zijn ook 
belangrijke beheerders van natuurgebieden. Vraagt het college met een grote groep agrariërs in 
gesprek te gaan. Vraag de provincie om maatwerk en een gebiedsgerichte aanpak voor Stichtse 
Vecht. Ga samen met de boeren op weg naar een oplossing voor de huidige problematiek. 
 
SP zal de motie ondersteunen. De boeren zijn de klos van de huidige situatie. 
 
BVNL zal de motie niet steunen. Vindt deze misplaatst. Deze discussie hoort niet in de raadzaal 
van Stichtse Vecht thuis, maar bij de provincie. Daar vindt de uitvoering plaats. De pijn van de 
stikstofproblematiek wordt bij 1 sector neergelegd. Is daar ontstemt over. 
 
PvdA vindt het lastig om op dit moment een standpunt over de motie in te nemen. Wordt het 
gewenste effect hiermee wel bereikt? Vindt het van belang om eerst het rapport van Remkes af 
te wachten. Wat levert het rapport op? Het kan zijn dat de motie overbodig is. De fractie maakt 
zich zorgen over de agrarische sector in Stichtse Vecht. Twijfelt of de motie wel het juiste middel 
is voor een oplossing. Is niet tegen een gesprek met de boeren. Heeft geen bezwaar tegen een 
brief van het college aan Provinciale Staten. Komt met definitief standpunt in de raad. 
 
VVD kan zich vinden in het voeren van een gesprek, maar niet alleen met de agrarische sector 
ook met de waterschappen en de provincie. Wil het voortouw nemen voor het opstellen van een 
nieuwe motie waarin gesprekken met alle belanghebbenden worden opgenomen. Geen brief 
naar de provincie, maar een gesprek met de provincie. 
 
Samen Stichtse Vecht waardeert het om op lokaal niveau met de inwoners mee te denken over 
de stikstofproblematiek. Deze problematiek kan echter niet lokaal opgelost worden. Zijn er al 
gesprekken met de agrarische sector geweest? Geeft deze motie extra steun aan het college? 
Dit is een majeur onderwerp. Heeft het college een zienswijze op dit onderwerp ingediend? 
 
GroenLinks maakt zich zorgen over de onrust in het platteland. Is voorstander om met boeren 
en milieuorganisaties in gesprek te gaan. Heeft een andere visie op de kaalslag in het landelijk 
gebied. Geen halvering van de boeren, maar halvering van de veestapel. Boeren moeten naar 
een ander verdienmodel. De gemeente moet hiervoor de regelgeving aanpassen. Zal de motie 
niet steunen. 
 
Lokaal Liberaal deelt de genoemde zorgen van de ChristenUnie-SGP. Gesprekken in het land 
door de heer Remkes lopen nog. Steunt punt 1 van het dictum. Zelfs graag vóórdat het rapport 
van Remkes uitkomt. Zal de motie niet steunen, omdat niet alle overwegingen passend zijn. De 
menselijke maat mag concreter geformuleerd worden. 
 
D66 zal de motie niet steunen. Wellicht wel in aangepaste vorm. De motie schetst een te 
eenzijdig beeld van de problematiek. Wij hebben ook kwetsbare natuur en veel boeren erkennen 
dat niet. Een bestuurlijk falen en een gebrek aan visie op de landbouw hebben geleid tot de 
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huidige, lelijke situatie. Boeren en ondernemers die geïnvesteerd hebben in hun agrarische 
bedrijven zijn hier nu de dupe van. Dat neemt de urgentie voor snel ingrijpen niet weg. 
De fractie deelt niet de mening dat inkrimping tot kaalslag van het platteland leidt. De boeren zijn 
de sleutel tot de oplossing van de stikstofcrisis. Overleg is altijd goed, een brief aan het 
provinciaal bestuur gaat te ver. Kan punt 1 van de motie steunen, de punten 2 en 3 niet. 
 
Het Vechtse Verbond is van mening dat er meer duidelijkheid en perspectief moet komen voor 
de boeren. Minder regels en meer tijd om te boeren. De fractie overweegt de motie te steunen. 
Is voor een zorgvuldig stikstof beleid. Stelt voor om de motie aan te vullen met onderstaande 
punten: 
• uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen; 
• de feitelijke staat van de natuur wordt beoordeeld en ook wordt onderzocht welke (naast 

stikstof) andere bepalende en te beïnvloeden factoren er zijn; 
• wordt nagegaan welk natuurbeheer nodig is voor de instandhouding van de aangewezen 

soorten en in hoeverre daaraan wordt/ werd voldaan; 
• wordt vastgesteld waar sprake is van feitelijk onhaalbare natuurdoelen, waarna ondersteund 

door onderzoek en metingen, ingezet wordt op aanpassing; 
• technologie en innovatie de basis vormen voor oplossingen, waarbij juridische houdbaarheid 

een voorwaarde is; 
• perspectief wordt geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van een betrouwbare 

overheid, ook voor de zogenaamde PAS-melders. 
 
Streekbelangen geeft mee dat de heer Remkes binnenkort met een rapportage komt. Uit zorgen 
over het vitaal platteland. In Stichtse Vecht zijn er natura 2000 gebieden. Provincie erop wijzen 
om maatwerk te leveren richting de agrariërs. Wat is de toekomst voor de boeren in Stichtse 
Vecht? Is voorstander van een gesprek met agrariërs en aanverwante bedrijven. Kan een 
aangepaste motie wellicht steunen. 
 
Wethouder Polman heeft een gesprek met de boeren gehad. Dat ging over de omgekeerde 
vlaggen die in de gemeente hangen. De motie ziet hij niet als steun. Een zienswijze is niet 
opgesteld. De raad heeft een perspectiefnota vitaal platteland vastgesteld. Heeft samen met 
wethouder Van Vliet voor de zomer met de boeren gesproken. Is bereid nog een keer het 
gesprek aan te gaan. Daarnaast is er ook een regionaal stikstofoverleg. Punt 2 uit het dictum 
van de motie is eigenlijk een pleidooi om af te wijken van het landelijk beleid. Hij wacht het 
rapport van Remkes en de reactie van het Kabinet hierop af. 
 

→ ChristenUnie-SGP en CDA vragen om aanvullingen/aanpassingen aan hen te mailen voor een 
aangepaste motie voor de raadsvergadering. 
 
De heer Koos Cromwijk maakt gebruik van het slotwoord. Ga in gesprek met de agrarische 
sector! 
 

5. Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen wethouders Van Liempdt, 
Wisseborn, Polman en Van Vliet. 
Samen Stichtse Vecht stelt voor, in verband met de afwezigheid van een drietal 
portefeuillehouders, dit punt door te schuiven naar een volgende vergadering of de vragen 
schriftelijk in te dienen. Vindt het een slechte zaak dat niet alle portefeuillehouders aanwezig 
zijn. 
 
D66 geeft aan dat de updates niet kloppen of niet volledig zijn. Document is niet te lezen. Heeft 
24 vragen. Vraagt het college om een helder, up to date, goed leesbaar document te leveren en 
dit voor iedere commissievergadering te agenderen. 
 
De voorzitter zal hier in het Presidium bij stil staan. 
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PvdA sluit zich aan bij de woorden om het agendapunt te behandelen in aanwezigheid van alle 
portefeuillehouders. 
 
GroenLinks merkt nog op dat het document niet volledig is. Zinnen houden halverwege de regel 
op. Is de optie tekst terugloop wel gebruikt? 
 
Het Vechtse Verbond vraagt de update over de motie parkeerplaatsen in Loenen breder te delen 
en ook, middels een RIB, voor het publiek bekend te maken. 
 
SP vraagt om voor de duidelijkheid het document ook in Excel beschikbaar te stellen. 
 

→ De voorzitter meldt dat dit onderwerp in oktober opnieuw geagendeerd wordt. 
 

Ter kennisname 
a. Begroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 OdrU. 

Is voor kennisgeving aangenomen. 
 

Locatiekeuze Living Lab. 
De voorzitter inventariseert of de commissie het agendapunt in beslotenheid wil bespreken. 
BVNL pleit voor een openbare behandeling. De behandeling van dit agendapunt wordt besloten 
voortgezet. 
 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-6-2022 
MdJ 
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