
Van: "Griffie, Gemeente Stichtse Vecht" <griffie@stichtsevecht.nl> 
Datum: woensdag 21 maart 2018 om 13:48:33 
Aan: "Hiemstra, Annemarie" <annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Info VERKIEZINGEN - COLLEGEPROGRAMMA FW: Succes met de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018! 

  
  
Van: Kirsten Persoon [mailto:kpersoon@ltonoord.nl]  
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 10:13 
Onderwerp: Succes met de gemeenteraadsverkiezingen 2018! 
  
Beste heer, mevrouw, 
  
We wensen u heel veel succes bij de verkiezingen!  
  
Als de verkiezingskoorts straks is verdreven gaan de onderhandelingen over een nieuw 
coalitieakkoord van start. LTO Noord hecht er bijzonder veel waarde aan als in het coalitieakkoord een 
goede landbouwparagraaf wordt opgenomen en stuurt u in bijgaande brief bouwstenen voor de 
landbouwparagraaf.  
  
Met vriendelijke groet, 
Namens LTO Noord Utrecht en de Amstel, Gooi en Vecht 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Kirsten Persoon-Ketel 
Beleidsadviseur LTO Noord 
  
M 0613913657 
Aanwezig op: ma, di, wo, do 
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Aan: 
- politieke partijen gemeente Stichtse Vecht 
 
 
 
 
 
Telefoonnummer: 088 - 888 66 66 Datum: 19 maart 2018 Referentie: UTR/MvE/KP/2018.GVR 

Faxnummer: 088 - 888 66 60     
 
 

Betreft: Gemeenteraadsverkiezingen 2018; bouwstenen landbouwparagraaf coalitieprogramma 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur! Komende woensdag 21 maart 2018 is het zover. De 
campagnes zijn gevoerd en daarmee de aanzet gegeven voor een gewenste uitslag. We wensen u heel veel 
succes bij de komende verkiezingen! Als de verkiezingskoorts straks verdreven is gaan de onderhandelingen over 
een nieuw coalitieakkoord van start. LTO Noord hecht er bijzonder veel waarde aan als in het coalitieakkoord een 
goede landbouwparagraaf wordt opgenomen.  
 
Als bouwstenen voor de landbouwparagraaf willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:  
 

 Investeer in de agrarische sector als landschappelijk en economisch de drager van het platteland. Het is 
van belang dat het gemeentelijk (ruimtelijk) beleid voldoende flexibel is om ontwikkelingen op het gebied 
van o.a. innovatie, kennis en werkgelegenheid te faciliteren.  

 Hanteer een duidelijk beleid met (experimenteer)ruimte voor ontwikkeling van de agrarische sector.  

 Behoud de agrarische functie en zoek de samenwerking voor meekoppelkansen in het kader van 
opwekking van duurzame energie, recreatie en natuur. 

 Stimuleer kavelruil, dit biedt mogelijkheden in integrale gebiedsprocessen om meerdere doelen te bereiken 
zoals het versterken van de agrarische structuur, weidegang of natuurontwikkeling. Het is hiervoor van 
groot belang dat er geen doorsnijding in het agrarisch gebied plaats vindt en dat de sector een open 
landschap behoud.  

 Zorg voor goed onderhoud van de wegen en bermen voor behoud en vergroten van de verkeersveiligheid in 
het algemeen en de fietsers in het bijzonder.  

 Heb aandacht voor de bereikbaarheid van de agrarische bedrijven langs de Vecht.  

 Maak goed flora- en faunabeleid mogelijk; wildbeheer passend bij een aanvaardbare wildpopulatie en 
onderhoud van sloten, bermen en natuurgebieden met het oog op overwaaiende onkruidzaden en 
wateroverlast.  

 Streef naar een rechtvaardige en eerlijke lastendruk voor individuele (agrarische) ondernemers voor 
gemeentelijke belastingen en (riool)heffingen.  

 Draag een steentje bij in het bufferen van water in het stedelijk gebied door middel van activiteiten ter 
vergroting van het groene oppervlak, zoals groene daken, het stimuleren van groene tuinen (niet volledig 
betegeld) en meer groen langs wegen. 

 



 
 
 

2 
NH/AM/MvD/18.008 

 

De LTO Noord-afdeling Amstel, Gooi en Vecht  is altijd bereid om de aangereikte bouwstenen van een mondelinge 
toelichting te voorzien.  
 
Als laatste willen wij benadrukken dat LTO Noord  veel waarde hecht aan het continueren van de goede 
verstandhouding met de gemeente Stichtse Vecht. De reguliere overleggen met het gemeentebestuur worden door 
ons zeer gewaardeerd. Wij hopen dat ook het nieuwe college LTO Noord als een serieuze gesprekspartner 
beschouwd en we de goede relatie de komende vier jaar kunnen voortzetten.  
 
Hoogachtend,  
 
  
Cor Veldhuizen      Bert van Donselaar 
Voorzitter LTO Noord-afdeling Amstel, Gooi en Vecht Voorzitter LTO Noord Utrecht 
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