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Samenvatting

Gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om te werken aan een 
vitaal platteland, met de agrarische sector als belangrijke economi-
sche drager. Naast landbouw betreft dit ook onder andere recreatie, 
natuur- en landschapsbeheer en duurzame-energieproductie. Om 
toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector mogelijk te ma-
ken, wil de gemeente ruimte bieden in haar Omgevingsvisie. Om in-
zicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen is CLM Onderzoek 
& Advies gevraagd een toekomstvisie vanuit agrarisch perspectief 
en met betrokkenheid van agrariërs op te stellen, en daarop onaf-
hankelijk te reflecteren. 

De ondergrond in gemeente Stichtse Vecht, deels veen en deels 
klei, vormen een uitstekende basis voor grasland. Op maar liefst 
95% van de gronden groeit gras, overwegend voor melkkoeien. 
Melkveehouders zijn verreweg de belangrijkste groep agrarische on-
dernemers in de gemeente. Zij houden vaak naast hun melkkoeien 
en jongvee, ook wat schapen. Gemiddeld zijn de bedrijven 20% tot 
25% kleiner dan het landelijk gemiddelde. Ook in Stichtse Vecht wor-
den agrarische bedrijven groter. Zij nemen gronden van stoppende 
collega’s over en gaan meer dieren houden. Relatief veel agrarisch 
ondernemers, een derde van het totaal, spannen zich in voor het 
beheer van natuur en landschap. Graslandbedrijven in een open 
buitengebied met koeien en schapen in de wei en agrarische natuur 
geven kleur aan het buitengebied van gemeente Stichtse Vecht. 

De bedrijfsvoering wordt gereguleerd door wet- en regelgeving 
van de Europese unie, het rijk, de provincie en de gemeente. Het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, mest- en ammoniakbeleid, de 
natuurbeschermingswet en het bestemmingsplan vormen belangrij-
ke kaders ter bescherming van de omgeving. In de nabije toekomst 
krijgen agrarisch ondernemers te maken met nieuwe maatschap-
pelijke opgaven. Dat zijn het voorkomen en omgaan met klimaat-
verandering, de productie van duurzame energie, bevorderen van 
natuur en biodiversiteit, en ruimte bieden aan wonen, werken en 
recreëren. Al deze opgaven vergen ruimte en in combinatie met be-
staande regelgeving is er grote behoefte aan gronden en ontstaat 
er drukte in het landelijk gebied. Die drukte vormt een bedreiging 
voor agrarisch ondernemers, voor de kwaliteit van het buitengebied 

en daarmee ook voor de leefomgeving van inwoners van gemeente 
Stichtse Vecht.

Voor de landbouw zijn vier belangrijke trends te onderscheiden. 
Bedrijven kunnen verder gaan op de ingeslagen weg (‘business as 
usual’), verdergaand verduurzamen (bijv. natuurinclusieve kring-
looplandbouw), bedrijfsvoering verbreden (bijv. recreatie, toerisme 
of verkoop aan huis) en functieverandering inclusief bedrijfsbe-
eindiging (bijv. grootschalige energieproductie en woningbouw). 
Daarnaast zijn er in de gemeente deelgebieden te onderscheiden 
met specifieke kwaliteiten en omstandigheden. Door verschillende 
ambities van agrarische ondernemers en potenties in elk deelge-
bied zal de huidige diversiteit van agrarische bedrijven ook in de 
toekomst blijven. Die diversiteit draagt bij aan de aantrekkelijkheid 
van het buitengebied en vormt een kracht van de gehele agrarische 
sector in de gemeente. Agrarisch ondernemers geven aan dat het 
niet nodig is om specifiek sturing te geven aan deze trends. Veel 
bedrijven zijn relatief kleinschalig, met koeien in de wei en hebben 
aandacht voor natuur en landschap. Daarmee sluit hun huidige be-
drijfsvoering reeds aan op een breder in de samenleving bestaand 
wensbeeld. Zuivelfabrieken en andere afnemers stimuleren met fi-
nanciële prikkels en kwaliteitseisen agrarisch ondernemers verder in 
de richting van een nog duurzamere bedrijfsvoering. De gemeente 
zou ruimte kunnen bieden voor specifieke opgaven, zoals de pro-
ductie van duurzame energie, de bouw van woningen en bedrijven, 
en kunnen zorgen voor infrastructuur voor recreatie en toerisme.

Diverse partijen kunnen bijdragen aan krachtige agrarische bedrij-
ven en aan maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Om 
gezamenlijk die toekomst in te (kunnen) vullen, zijn bij het opstellen 
van deze Perspectiefnota Landbouw diverse suggesties naar voren 
gekomen. Die suggesties zijn verwoord in handelingsopties voor 
verschillende partijen. 
• Er kan worden gewerkt aan de communicatie en relatie tussen 

gemeente en agrarisch ondernemers. Enkele concrete suggesties 
zijn een accountmanager agrarische bedrijven en een plattelands-
raad voor het gebiedsgerichte werk. 

• De komende decennia zullen tientallen agrarische bedrijven stop-



5

pen en die bedrijfslocaties zijn vaak geschikt voor andere func-
ties. Met gericht en stimulerend VAB-beleid kan invulling worden 
gegeven aan maatschappelijke opgaven en kunnen ongewenste 
activiteiten en daarmee ondermijning worden voorkomen. 

• Agrarische bedrijven hebben voor de verduurzaming behoefte 
aan meer gronden en stoppende bedrijven kunnen die gronden 
bieden. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zo goed als mogelijk 
hun gronden kunnen gebruiken en andere functies op de meest 
geschikte locaties plaatsvinden, is het nodig om gronden te rui-
len. Wellicht kan de provincie vanwege deels gemeentegrens 
overstijgende ruil van gronden bijdragen aan een kavelruil tussen 
ondernemers. 

• Bestaande bouwblokken van agrarische bedrijven bieden weinig 
ruimte. Dit bevordert een efficiënt ruimtegebruik en voorkomt on-
gewenste activiteiten. Maar om maatschappelijk gewenste (agra-
rische) ontwikkelingen te stimuleren, is ruimte nodig op deze 
bouwblokken. De gemeente zou met ruimere (mogelijkheden op) 
bouwblokken agrarisch ondernemers daartoe kunnen verleiden. 

• De energietransitie en dan met name de productie van duurzame 
energie, is een belangrijke maatschappelijke opgave met grote 
ruimtelijke impact. Agrarisch ondernemers die daaraan invulling 
willen geven, bijvoorbeeld met zonnepanelen op staldaken, lopen 
aan tegen de capaciteit van het netwerk. Het is dan ook van het 
grootste belang dat de netbeheerder zorgt voor versterking van 
het netwerk. Daarnaast kan met enige verruiming van de bouwre-
gels de duurzame-energieproductie op agrarische bedrijven sterk 
toenemen. 

• Het rijk en de provincie zullen de stikstofproblematiek (deels) ge-
biedsgericht aanpakken. Het is kansrijk om andere maatschap-
pelijke opgaven te combineren met de gebiedsgerichte aanpak 
van stikstof. Een grondbank of een gebiedsfonds kunnen bij die 
aanpak een grote rol spelen. Voor een breed ingestoken gebieds-
gerichte aanpak is een goede samenwerking tussen overheden en 
met agrarisch ondernemers essentieel. 

• Steeds meer zuivelproducten worden voorzien van een concreet 
kwaliteitslabel. Dat begon tien jaar geleden met Weidemelk en is 
ondertussen uitgebreid met labels als met PlanetProof, BeterVoor 
en BeterLeven. Het kopen van zuivel met kwaliteitslabel draagt bij 

aan duurzamere melkveebedrijven in het algemeen. Rechtstreeks 
van boerderijen in de gemeente voedsel kopen, versterkt dat spe-
cifieke bedrijf en de relatie met de betreffende ondernemer.
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1. Inleiding

1.1 Achtergrond en scope
In het coalitieakkoord van gemeente Stichtse Vecht 2018-2022 is de 
ambitie opgenomen om te werken aan een vitaal platteland. Daarbij 
is de agrarische sector omschreven als een belangrijke economische 
drager. De gemeente wil als bouwsteen bij de Omgevingsvisie, zicht 
krijgen op de toekomstige ontwikkelingen van de landbouw in de 
volle breedte. Dit betreft ook niet-agrarische activiteiten zoals recre-
atie en zorg, natuur- en landschapsbeheer, productverwerking (bijv. 
kaasboerderij), verkoop aan huis en productie van duurzame ener-
gie. CLM Onderzoek & Advies is gevraagd om een toekomstvisie op 
te stellen vanuit het perspectief van agrariërs en daarbij uiteraard 
agrariërs nadrukkelijk te betrekken.

Het grondgebied van gemeente Stichtse Vecht heeft een oppervlakte 
van 10.683 ha. Het grootste deel van het grondgebied, tweederde 
van het oppervlak, wordt gebruikt door de landbouw en dan met 
name de melkveehouderij. Andere functies met een groot ruimte 
gebruik (circa 10% elk) zijn ‘water’ en ‘bebouwing met woningen 
en bedrijven’. Voor de functies ‘wegen en spoorwegen’, ‘natuur’ en 
‘recreatie- en sportterreinen’ zijn allen 5% of minder van de opper-
vlakte in gebruik. 
Door het grote ruimtegebruik van de landbouw heeft deze sector 
een grote impact op niet alleen het buitengebied, maar ook op de 
gehele gemeente. Het is daarom relevant voor de gemeente om bij 
de opstelling van de Omgevingsvisie kennis te hebben van ener-
zijds perspectieven van de landbouw en anderzijds ambities van 
agrarisch ondernemers. Deze Perspectiefnota Landbouw biedt dat 
inzicht.

1.2 Totstandkoming en verantwoording
Bij de opstelling van deze Perspectiefnota Landbouw zijn agrariërs 
en organisaties van agrarisch ondernemers nadrukkelijk betrok-
ken. Gelijktijdig met de inventarisatie van feitelijke gegevens van 
de agrarische sector van Centraal Bureau voor de Statistiek, is ge-
sproken met LTO-Noord (afdelingen Noordwest Utrecht en Gooi, 
Vecht & Amstelstreek), Natuurcollectief Rijn, Vecht en Venen, 
Gebiedscoöperatie Groot Wilnis – Vinkeveen en Programmabureau 
Utrecht-West. Daarnaast is een overzicht opgesteld van het huidige 

en toekomstige beleid (Europese Unie, Rijk, provincie Utrecht en ge-
meente Stichtse Vecht) waar agrarisch ondernemers mee te maken 
hebben of naar alle waarschijnlijkheid mee te maken krijgen. Dat 
beleid bepaalt immers in belangrijke mate de perspectieven voor 
landbouwbedrijven.

Een eerste tussenresultaat is met de commissie van de gemeente-
raad besproken en een twintigtal agrariërs, afkomstig uit de gehele 
gemeente, is gevraagd te reflecteren en reageren op alle bevindingen. 
Bij de besprekingen is ook gekeken naar de kansen en beperkingen 
in de verschillende deelgebieden van de gemeente. Heel specifiek 
zijn deze agrariërs schriftelijke vragen voorgelegd om duidelijkheid 
te krijgen over hun toekomstperspectieven en welke ontwikkelsce-
nario’s zij zien voor de verschillende deelgebieden. Op de inbreng 
van agrarisch ondernemers uit de gemeente en hun organisaties, 
feitelijke data van de agrarische sector en de huidige en toekomstige 
beleidskaders heeft CLM een reflectie geschreven. Met die reflectie 
is de Perspectiefnota Landbouw voor Stichtse Vecht afgerond.

De bijdragen van alle agrarisch ondernemers en hun organisaties 
waren cruciaal om tot deze Perspectiefnota Landbouw te kunnen 
komen, omdat hun keuzes en beslissingen de basis leggen voor de 
ontwikkelingen in het buitengebied van Stichtse Vecht. CLM is alle 
agrariërs en organisaties erkentelijk voor hun bijdragen. De feedback 
op het concept van agrariërs en vanuit de ambtelijke organisatie was 
waardevol en daarmee hebben we de Perspectiefnota kunnen aan-
scherpen. Frits van der Schans en Alice Blok (CLM Onderzoek & 
Advies) en Rikke Arnouts (Arnouts Advies) hebben deze nota uitge-
schreven, onder eindverantwoordelijkheid van CLM Onderzoek & 
Advies. 

1.3 Leeswijzer 
Deze Perspectiefnota bestaat uit verschillende onderdelen. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige landbouw in de gemeente Stichtse 
Vecht, met een karakterschets inclusief belangrijkste kenmerken. 
Daarna geeft hoofdstuk 3 het beleidskader weer voor de huidige 
agrarische bedrijfsvoering. In hoofdstuk 4 zijn maatschappelijke op-
gaven beschreven waar de melkveehouderij in de gemeente mee te 



maken heeft of krijgt. Belangrijke opgaven die aan bod komen zijn 
voorkomen en omgaan met klimaatverandering inclusief vormgeven 
van energietransitie, aanpakken van de achteruitgang van natuur en 
biodiversiteit en ruimte bieden voor wonen, werken en recreëren. 
Hoofdstuk 5 schetst aan de hand van een aantal zichtbare trends in 
de melkveehouderij, kansrijke perspectieven voor de landbouw in 
gemeente Stichtse Vecht. Trends die aan bod komen, zijn a) ‘busi-
ness as usual’, b) extensivering, c) verbreding en d) verandering van 
functie. Tevens komen in dit hoofdstuk de opvattingen van agrarisch 

ondernemers en hun organisaties ten aanzien van de trends nadruk-
kelijk naar voren. Hun opvattingen vormen de basis voor belangrijke 
conclusies. Hoofdstuk 6 geeft een reflectie op de opvattingen van 
agrariërs en een beschrijving van het toekomstperspectief voor de 
verschillende deelgebieden van de gemeente waarbij de geschetste 
maatschappelijke opgaven als referentiekader zijn gebruikt. In het 
slothoofdstuk zijn handelingsopties uitgewerkt waar de gemeente 
met haar omgevingsbeleid op in kan zetten.

7
Grafiek Grondgebruik Stichtse Vecht 
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2. Karakterschets landbouw

Dit hoofdstuk beschrijft de landbouw in gemeente Stichtse Vecht en hoe deze zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Naast 
het gebruik van de gronden, het aantal bedrijven en de bedrijfsomvang, wordt ook ingegaan op de verbreding van activiteiten op 
de agrarische bedrijven.
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2. Karakterschets landbouw

2.1 Landgebruik
Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt 
het areaal cultuurgrond (gronden die voor en door de landbouw 
worden gebruikt) de afgelopen 20 jaar met 10% te zijn afgenomen 
van 6.319 naar 5.705 ha. Verhoudingsgewijs is deze afname iets gro-
ter dan het landelijk gemiddelde. Landelijk was er in 2020 ruim 8% 
minder cultuurgrond dan in 2000. Van de cultuurgrond in gemeente 
Stichtse Vecht is het overgrote deel (95%) in gebruik als grasland. 
Opvallend is de sterke toename van het areaal natuurlijk grasland. 
Hieruit is ook af te leiden dat veel melkveehouders zich inzetten 
voor agrarisch natuurbeheer (zie paragraaf 2.4). 

2.2 Bedrijven
In 2020 had gemeente Stichtse Vecht 158 agrarische bedrijven. Dat 
aantal is bijna een halvering ten opzichte van het jaar 2000, en die 
daling is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Overigens is 
de daling gedurende de afgelopen 20 jaar versterkt doordat in 2016 
enkel de agrarische bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel worden meegenomen in de CBS-statistieken. Die wijzi-
ging heeft een eenmalige extra daling van het aantal bedrijven met 

circa 20% veroorzaakt.
In Stichtse Vecht lopen op 102 bedrijven melkkoeien, op 88 bedrij-
ven schapen en op 31 bedrijven paarden en pony’s. Daarnaast zijn 
er bedrijven met varkens, kippen en geiten, en met tuinbouw, fruit-
teelt en akkerbouwgewassen. Die totalen overschrijden het totale 
aantal van 158 agrarische bedrijven. Dat komt doordat veel agrari-
sche bedrijven in gemeente Stichtse Vecht niet zijn gespecialiseerd 
in één enkele activiteit, maar beschikken over meerdere agrarische 
activiteiten. Zo hebben melkveebedrijven vaak ook schapen en of 
enkele paarden. En tuinbouwbedrijven telen niet alleen gewassen 
onder glas maar ook in de open grond. 

Er zijn in Stichtse Vecht nauwelijks bedrijven met intensieve veehou-
derij. In 2020 waren er 2 bedrijven met pluimvee, 2 met vleeskalve-
ren, 4 met melkgeiten en 5 met varkens. Maar ook zijn er heel weinig 
bedrijven met akkerbouw (4x) en tuinbouw onder glas (5x). Het aan-
tal bedrijven is de afgelopen decennia sterk verminderd en dat geldt 
met name voor de bedrijven met varkens (-89%), akkerbouw (-80%) 
en glastuinbouw (-76%). 

 

Grafiek, Areaal grond naar gebruik (ha)

Grafiek Aantal bedrijven uitgesplitst



11

latief veel bedrijven in provincie Utrecht actief zijn met diverse ne-
venactiviteiten1. De belangrijkste zijn agrarisch natuurbeheer (circa 
35%, veel meer dan het landelijk gemiddelde), loonwerk voor der-
den, stalling van goederen of dieren (veelal paarden) en verkoop 
aan huis. Circa 7% van de bedrijven produceert duurzame energie 
en levert netto aan het elektriciteitsnet.

Belangrijk bij verbreding zijn de mogelijkheden om daadwerkelijk 
iets aan de activiteiten te kunnen verdienen. Activiteiten als toeris-
me, verkoop aan huis en in mindere mate kinderopvang en zorg-
landbouw zijn sterk marktgericht. Vraag en aanbod bepalen daarbij 
de prijzen van de aangeboden diensten. Daardoor kunnen onder-
nemende agrariërs daadwerkelijk geld verdienen aan die activitei-
ten. Dat geldt in mindere mate voor natuur- en landschapsbeheer. 
Daarvoor geeft de overheid (provincie) vergoedingen die niet hoger 
mogen zijn dan de kosten die een agrariër maakt. Het zijn derhalve 
‘onkostenvergoedingen’ die nauwelijks bijdragen aan het verdien-
model van agrariërs.

Een klein maar sterk groeiend percentage van de agrarische bedrij-
ven realiseert minimaal 50% van de bedrijfsomzet uit verbreding. 

2.3 Bedrijfsomvang
De gronden van agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering beëin-
digen, komen beschikbaar voor de bedrijven die voortgaan. Bedrijven 
kunnen zo uitbreiden, extensiveren, natuur inclusiever worden of 
anderszins de concurrentiepositie versterken. Melkveebedrijven in 
Stichtse Vecht zijn de afgelopen decennia gegroeid van 36,5 naar 
ruim 55 ha, en van gemiddeld 47,5 naar 81,8 melkkoeien. Deze 
trends komen sterk overeen met de landelijke trends. Wel zijn de 
melkveebedrijven in de gemeente gemiddeld kleiner dan elders in 
Nederland. In 2020 hadden Stichtse Vechtse melkveehouders 19% 
minder melkkoeien (82 t.o.v. 101 koeien) en 26% minder grasland 
en maisland (55 t.o.v. 75 ha). 

2.4 Verbreding
Op de gemiddeld kleinere bedrijven in Stichtse Vecht hebben veel 
agrarisch ondernemers betaalde nevenactiviteiten. De vraag is of 
zij vanwege de kleinere bedrijfsomvang een neventak erbij moesten 
ontwikkelen of dat een sterke, betaalde neventak ervoor heeft ge-
zorgd dat vergaande schaalvergroting niet nodig was. In de praktijk 
zijn oorzaak en gevolg moeilijk te onderscheiden. Feit is wel dat re-

Grafiek Bedrijfsomvang in Stichtse Vecht en NL

Grafiek Nevenactiviteiten agrarische bedrijven in Utrecht en NL



12

In 10 jaar tijd is dat percentage toegenomen van een half naar bijna 
7%. Ook het aandeel bedrijven dat 10 - 50% van de omzet uit ver-
breding haalt, is groeiende. In 10 jaar tijd is deze categorie bijna 
verdubbeld van ruim 2% naar iets meer dan 4%. Alle cijfers met 
betrekking tot verbreding gelden voor de gehele provincie Utrecht. 
Maar er zijn geen aanwijzingen dat gemeente Stichtse Vecht hiervan 
sterk zal afwijken. 

1. CBS rapporteert de resultaten ten aanzien van nevenactiviteiten niet op gemeentelijk 

niveau.

Grafiek Opbrengsten uit verbreding in Utrecht en NL
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3. Huidige beleidskaders

De landbouw in gemeente Stichtse Vecht bestaat voor het overgrote deel uit veehouderijbedrijven gericht op de productie van melk 
met bijbehorend rundvlees. Veel van deze bedrijven hebben ook enige schapen. Het huidige beleidskader dat de speelruimte van 
deze melkveehouders bepaalt, heeft grofweg de componenten: mest, ammoniak en grondgebondenheid. Daarnaast is er ook nog 
het Europese landbouwbeleid en heeft de gemeente regels in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
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3.1 Mest
De mestregelgeving vloeit met name voort uit de Europese 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Nederland heeft 
deze richtlijnen verwerkt in de Meststoffenwet (MSW), en de daaron-
der vallende Uitvoeringsregeling Mest (URM), het Uitvoeringsbesluit 
Mest (UBM), het Besluit Gebruik Meststoffen (BGM) en de bijbeho-
rende uitvoeringsregeling (UGM). Al deze regels tezamen hebben 
grofweg twee effecten: de omvang van de (mestproductie van de) 
melkveestapel en de wijze waarop met de geproduceerde mest mag 
worden omgegaan.

Voor het beheersen van de omvang van de mestproductie is in 2018 
een stelsel van fosfaatrechten2 ingevoerd. Dat stelsel is gebaseerd 
op het aantal melkkoeien op elk bedrijf op de referentiedatum in 
2015. Met het stelsel van fosfaatrechten reguleert de Rijksoverheid 
dat melkveebedrijven gezamenlijk niet te veel fosfaat (en stikstof) in 
de mest produceren. Die maximale hoeveelheden fosfaat en stikstof 
zijn vastgelegd in een fosfaat- en stikstofplafond; de mestproduc-
tie in het referentiejaar 2002. Beperking van stikstof en fosfaat in 
de mestproductie kan worden afgedwongen door inperking van de 
fosfaatrechten. 

Hoe dierlijke mest moet worden opgeslagen en aangewend, is ook 
in de mestwetgeving vastgelegd. Ten aanzien van mestaanwending 
gaat het om zowel de manier waarop de mest moet worden aange-
wend als ook de hoeveelheden aan te wenden mest. Bij mestaan-
wending gaat het dan om de technieken die moeten worden gebruikt 
om mest aan te wenden, en de omstandigheden waaronder en de 
perioden waarin mest mag worden aangewend. En de hoeveelheden 
dierlijke mest (en kunstmest) zijn afgestemd op de verschillende ge-
wassen, grondsoorten en kwaliteit (fosfaatgehalte) van de bodem.

3.2 Ammoniak
Ter bescherming van de natuur moet Nederland de stikstofde-
positie, hoeveelheid stikstof die op de bodem terecht komt, be-
perken. Die verplichting vloeit voort uit de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen, en heeft ook als consequentie dat de ammonia-
kuitstoot van agrarische bedrijven moet worden beperkt. Daartoe 

moet de mest emissiearm worden opgeslagen en aangewend, en 
worden steeds verdergaande eisen gesteld aan de emissie van am-
moniak uit stallen. Dit laatste is geregeld in landelijke regelgeving 
zoals het Besluit Emissiearme Huisvesting. Bedrijven die met de 
ammoniakemissie impact hebben op te beschermen natuur (de zo-
genaamde Natura2000-gebieden) moeten een provinciale vergun-
ningen hebben gebaseerd op de Wet Natuurbescherming. 

3.3 Grondgebondenheid
In de Wet Grondgebonden Groei Melkveehouderij is in 2015 vast-
gelegd dat melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden over 
voldoende gronden moeten beschikken. Deze regelgeving komt 
erop neer dat bij uitbreiding de helft van de extra dierlijke mest op 
eigen gronden kan worden gebruikt. Aansluitend hierop heeft pro-
vincie Utrecht in haar ruimtelijke beleid (de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening, binnenkort onderdeel van de Omgevingsverordening) 
ook grondgebondenheid vastgelegd. Zo is bepaald dat melkveehou-
ders hun ruwvoer in principe van het eigen land moeten kunnen 
halen en dat ze al hun dierlijke mest in principe op het eigen land 
moeten kunnen gebruiken. In de praktijk betekent het dat in de pro-
vincie Utrecht per ha grasland ongeveer ruimte is voor 2 melkkoeien 
met jongvee. Dit Utrechtse beleid is in lijn met het advies van de 
sectorale Commissie Grondgebondenheid “Naar een grondgebonden 
melkveehouderij” uit 2018.

3.4 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Melkveehouders in Europa, en dus ook in gemeente Stichtse Vecht, 
worden financieel ondersteund vanuit het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Dat beleid, ooit een on-
dersteuning van de Europese voedselproductie, is de afgelopen de-
cennia doorontwikkeld tot een inkomensondersteuning gekoppeld 
aan het gebruik van gronden. Een belangrijke voorwaarde om die 
inkomenssteun te ontvangen is het onverkort voldoen aan alle voor 
de landbouw relevante Europese Richtlijnen. Naast de directe inko-
mensondersteuning, stelt de Europese Unie ook middelen beschik-
baar via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) om diverse 
ontwikkelingen op het platteland te stimuleren.

3. Huidige beleidskaders
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2. Na het afschaffen van het melkquotum is dit een concrete begrenzing van de mestpro-

ductie en daarmee het aantal melkkoeien en jongvee.

3.5 Ruimtelijk beleid
Wat betreft regelgeving waaraan agrarische bedrijven, en in het bij-
zonder melkveehouders moeten voldoen, is de verantwoordelijk-
heid van gemeenten relatief bescheiden. Maar gemeenten kunnen 
via de bestemmingsplannen ruimte bieden aan verschillende typen 
agrarische bedrijven. Die ruimte is evenwel begrensd door provin-
ciale kaders. Daardoor kunnen niet alle typen agrarische bedrijven 
zich overal vestigen. Zo is met name de vestigingsruimte voor var-
kens- en pluimveebedrijven in veel gemeenten sterk beperkt. Dat 
geldt ook voor gemeente Stichtse Vecht.

Daarnaast gelden voor agrarische bedrijven eisen ten aanzien van 
de maximaal te bebouwen oppervlakte en de landschappelijke in-
passing van de bedrijfsgebouwen. Ook voor de grootte van het 
agrarisch bouwblok zijn gemeenten niet geheel autonoom verant-
woordelijk. Zij hebben daarbij ook te maken met het provinciale 
ruimtelijke beleid. Bedrijven die op enige wijze willen verbreden 
en dan ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld compostering (bij 
natuurinclusieve landbouw), sanitaire voorzieningen (bij boerderij-
camping) of vergaderruimten, zullen die ruimte primair binnen het 
agrarisch bouwblok moeten zoeken.

Als belangrijkste gebruiker van het landelijk gebied heeft de melk-
veehouderij een grote bijdrage 
geleverd aan de cultuurhistorie van het buitengebied van gemeente 
Stichtse Vecht. Die bijdrage is heden ten dage nog goed te zien in 
het typisch veenweidelandschap met langgerekte percelen en relatief 
veel, brede sloten en in de aanwezigheid van diverse landgoederen. 
Cultuurhistorie is en blijft belangrijk en vormt een belangrijk kader 
voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente Stichtse 
Vecht.

Foto van het buidengebied en vee
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4. Maatschappelijke opgaven, beleidsprocessen 
en consequenties

De melkveehouderij, als belangrijkste agrarische activiteit in de gemeente Stichtse Vecht, heeft te maken met diverse maatschap-
pelijke opgaven in het landelijk gebied. Het aan- en oppakken van die opgaven heeft invloed op de toekomstige bedrijfsvoering. Zo 
kan er een beroep worden gedaan op landbouwgrond en/of moeten ingrijpende technieken worden toegepast. Hieronder schetsen 
we een viertal belangrijke maatschappelijke opgaven: 
• voorkomen en omgaan met klimaatverandering, 
• de energietransitie vormgeven,
• het verlies van natuur en biodiversiteit tot staan brengen, en 
• ruimte bieden voor wonen, werken en recreëren.
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4.1 Voorkomen van klimaatverandering
Het klimaat is aan het veranderen door een veelheid van mense-
lijk handelen. De klimaatopgave omvat een tweetal strategieën. 
Allereerst het voorkomen (of beperken) van klimaatverandering 
door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (klimaatmitiga-
tie) en daarnaast de leefomgeving aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden (klimaatadaptatie). In deze paragraaf de het voor-
komen van klimaatverandering en in paragraaf 4.2 het omgaan met 
klimaatverandering. 

Opgave
Met betrekking tot het verminderen van de broeikasgasemissies 
speelt de veenoxidatie, met bijbehorend effect de daling van de bo-
dem, een grote rol. De afgelopen decennia is duidelijk geworden 
dat veengronden in aanwezigheid van zuurstof geleidelijk verteren. 
Die vertering (oxidatie) vindt zijn oorsprong in de ontwatering van 
veengronden door het waterschap welke nodig is om het grasland te 
kunnen beweiden en berijden. Het veenweidelandschap is onlosma-
kelijk verbonden aan ontwatering. Ook het veenweidegebied in de 
gemeente Stichtse Vecht is ontwaterd en daarmee onderhevig aan 
bodemdaling. Die kan tot wel meer dan 1,0 cm per jaar bedragen3.
Als gevolg van bodemdaling ontstaan funderingsproblemen bij ge-
bouwen, zowel in de dorpen en steden als daarbuiten, en onder-
vinden ook lokale wegen en boerenerven schade. Een effect van 
veenoxidatie is de aanzienlijke hoeveelheid broeikasgassen, met 
name CO2, die daardoor vrijkomt. Op landelijke schaal is deze uit-
stoot jaarlijks circa 4 Mton. Dat komt overeen met ongeveer een 
kwart van de broeikasgassen die het autoverkeer jaarlijks uitstoot4. 
Het (gebruik van het) veenweidegebied draagt via de veenoxidatie 
door ontwatering bij aan de klimaatverandering5.

Aanpak
Het aanpakken van de bodemdaling door veenoxidatie is onderdeel 
van het Klimaatakkoord uit 2019. Dit akkoord bevat een reductie-
doelstelling van 1 Mton CO2 voor het gehele veenweidegebied, te 
bereiken in 2030. De uitwerking van de opgave voor de gemeente 
Stichtse Vecht vindt plaats onder regie van provincie Utrecht, in 
nauwe samenwerking met twee waterschappen en andere veen-

4. Maatschappelijke opgaven, 
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weidegemeenten. Provincie Utrecht heeft de Visie Bodemdaling en 
het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling opgesteld, en wil op ba-
sis daarvan een Regionale Veenweide Strategie (RVS) presenteren. 
Deze opgave wordt meegenomen in de Provinciale Omgevingsvisie 
die in de loop van 2021 zal worden vastgesteld. 

In startnotitie Regionale Veenweide Strategie heeft de provincie de 
doelstelling geformuleerd om in 2030 de bodemdaling met 50% 
af te remmen. Met vaststelling van de Provinciale Omgevingsvisie 
wordt dit een bindende, ambitieuze doelstelling. Provincie Utrecht 
neemt verantwoordelijkheid voor 23% van de totale reductieopgave 
voor de veenweiden (0,23 Mton), terwijl maar 7% van de uitstoot 
door veenweiden in Utrecht plaatsvindt. 

De provincie kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de ont-
wikkeling van nieuwe verdienmodellen en het uitrollen van nieuwe 
technieken en alternatieve manieren van agrarisch ondernemen 
centraal staan (zie tekst box 1).

Consequenties
De maatregelen in het kader van het verminderen van veenoxida-
tie c.q. remmen van bodemdaling zullen op termijn consequenties 
gaan hebben. Deze maatregelen worden echter pas concreet met 
het uitwerken van Regionale Veenweide Strategie. Daarom is nog 
niet precies te zeggen wat de gevolgen precies zullen zijn voor de 
agrarische bedrijfsvoering of voor eventuele alternatieve vormen 
van ruimtegebruik. 

Een deel van de CO2-reductie is gekoppeld aan het verminderen 
van veenoxidatie en daarmee het remmen van bodemdaling, en 
moet worden gerealiseerd in het veenweidegebied van de gemeente 
Stichtse Vecht. In de gemeente ligt circa 4.250 ha grond die gevoelig 
is voor bodemdaling6. Deze ligt met name in Weidegebied West en 
Weidegebied Oost. Omgerekend vanuit de provinciale opgave (0,23 
Mton reductie voor in totaal circa 30.000 ha aan grondgebied dat ge-
voelig is voor bodemdaling7) zou hierdoor grofweg ruim 0,03 Mton 
aan CO2-reductie in gemeente Stichtse Vecht moeten worden ge-
realiseerd, uitgaande van gemiddelde bodemdalingsgevoeligheid8. 
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De belangrijkste maatregel om de veenoxidatie te remmen is verho-
gen van het grondwaterpeil in de percelen. Meest effectief daarvoor 
is het toepassen van waterinfiltratie (eerder onderwaterdrainage en 
nu ook wel Veenweide Infiltratie Systeem genoemd). Minder effec-
tief is het verhogen van het waterpeil in de sloten. Met waterinfiltra-
tie is het mogelijk om de veenoxidatie en daarmee de bodemdaling 
tot ongeveer de helft te verminderen. Op verschillende bedrijven in 
Weidegebied West is waterinfiltratie aangelegd en dat zal in de ko-

mende jaren op veel meer bedrijven worden gedaan. Het toepassen 
van waterinfiltratie heeft beperkt effect op de agrarische bedrijfsvoe-
ring. Enkel verhogen van het slootwaterpeil geeft met name in het 
voorjaar natter grasland en een lagere grasproductie, slechtere toe-
gankelijkheid voor landbouwvoertuigen en verminderde mogelijkhe-
den voor weidegang. In de zomer droogt het grasland alsnog uit en 
treedt aanzienlijke veenoxidatie op.

Tekst box 1 Aanpak van de provincie Utrecht aangaande bodemdaling in het veenweidegebied

Samenwerken en innoveren

Om de bodemdaling en de CO2-uitstoot te remmen, kiest de provincie voor een aanpak waarin we verbinding zoeken met agrariërs, waterschappen, gemeenten en de 
maatschappelijke organisaties in het veenweidegebied. Samen verhogen we ons kennisniveau, leren we van eerdere praktijkervaringen en blijven we constant in overleg 
met elkaar. De aanpak van bodemdaling gaat hand in hand met het creëren van een stabiele toekomst voor de agrarische sector. Dit vraagt zowel om heldere kaders 
vanuit de gezamenlijke overheden, als om praktische maatwerkoplossingen van agrariërs zelf. Het uitvoeringsplan zet daarbij in op het verder ontwikkelen en testen van 
onder andere alternatieve gewassen en potentiele nieuwe verdienmodellen voor boeren. Ook is er aandacht voor innovatieve technieken die de daling moeten remmen, 
zoals onderwater- en drukdrainage. Op die manier wordt enerzijds gekeken waar aanpassing aan de situatie mogelijk is en anderzijds wordt de daling zoveel mogelijk 
geremd.

Gedeputeerde Bruins Slot in het voorwoord van het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling van provincie Utrecht.
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4.2 Aanpassen aan klimaatverandering
Opgave
Wat betreft klimaatadaptatie, het aanpassen aan de veranderende 
klimatologische omstandigheden, kent het vraagstuk meerdere as-
pecten. In 2018 heeft KNMI voor 14 gemeenten in provincie Utrecht 
waaronder Stichtse Vecht geconstateerd dat aan klimaatverandering 
vier met elkaar verbonden risico’s zijn verbonden9. Dit zijn water-
overlast, droogte, hitte en waterveiligheid. Ook de landbouw zal met 
die effecten om moeten (leren) gaan. Daarvoor zijn voor de gehele 
sector alle risico’s en gevolgen schematisch weergegeven10.

Aanpak
Klimaatadaptatie via het aanpassen van de leefomgeving aan de ge-
volgen van klimaatverandering is op landelijk niveau in 2016 aan de 
orde gesteld in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). Doel is het 
klimaatbestendig maken van Nederland. Provincie Utrecht wil dat 
in 2050 de gehele provincie klimaatbestendig en waterveilig is inge-
richt en heeft daarvoor een aanpak voor Utrecht Zuidwest concreet 
uitgewerkt11.  

Om de aanpak bodemdaling en klimaatadaptatie op te kunnen 
nemen in het ruimtelijk beleid van gemeenten, hebben 16 samen-
werkende gemeenten in provincie Utrecht een Integraal Ruimtelijk 
Perspectief (IRP) als onderdeel van het Ruimtelijk Economisch 
Perspectief (REP) voorbereid. Daarin zijn vijf pijlers benoemd: wo-
nen, werken, mobiliteit, energie en groen & landschap. 

Bodemdaling en klimaatadaptatie zijn onderdeel van de pijler groen 
& landschap. In deze pijler is een ‘schaalsprong’ uitgewerkt met een 
ruimteclaim voor recreatie en natuur, en zijn kaartbeelden opgesteld 
voor de klimaat- en wateropgaven. Die opgaven hebben een relatie 
met zowel bodemdaling als klimaatadaptatie. Dit zal worden uit-
gewerkt in de gemeentelijke Omgevingsvisie. De maatregelen die 
nodig zijn om de opgaven te realiseren worden opgenomen in een 
uitvoeringsprogramma.

Consequenties
Eventuele maatregelen om het landelijk gebied in Stichtse Vecht toe 

te rusten op de gevolgen van klimaatverandering kunnen van invloed 
zijn op de landbouwgrond in de gemeente. Zo kan er een beroep 
worden gedaan op landbouwgrond om water langer vast te houden, 
om de aanwezige waterlopen structureel meer ruimte te geven of 
om als overloopgebied te dienen in tijden van grote regenval en of 
hoge waterstanden. Om extreme hitte het hoofd te kunnen bieden, 
zijn een vergaande isolatie en of mechanische ventilatie van stallen 
mogelijk. Ook kan het helpen om op hete dagen de melkkoeien juist 
gedurende de koelere nachten te weiden en hen enige verkoeling 
overdag op stal te geven. Deze consequenties hebben vooralsnog 
weinig ruimtelijke impact. Wel kan het nodig zijn om vanwege de 
hitte in de toekomst meer volume te realiseren in stallen voor melk-
vee. Dit kan worden gerealiseerd met een grotere oppervlakte per 
dier en of een hoger stalgebouw. Beide kunnen consequenties heb-
ben voor de in de huidige bestemmingsplannen geboden ruimte. 

4.3 Bijdragen aan energietransitie
Opgave
Om de klimaatverandering te beperken is het nodig om energie ge-
baseerd op fossiele brandstoffen te vervangen door duurzaam op-
gewekte energie. In het Klimaatakkoord is daartoe afgesproken dat 
in 2050 alle gebruikte energie CO2 neutraal moet zijn opgewekt. In 
2030 moet dat al voor 70% van de gebruikte energie het geval zijn. 

Om deze doelstellingen te realiseren wordt met name geïnvesteerd 
in duurzame energie vanuit wind en zon. Veel duurzame energie 
zal worden geproduceerd met windturbines in de Noordzee. Naar 
schatting moet op die manier in 2030 tenminste 49 TWh (49 miljard 
kWh) per jaar worden opgewekt. Maar om aan de stijgende energie-
vraag te blijven voldoen is het ook noodzakelijk om op land duur-
zame energie op te wekken. De schatting is dat in 2030 tenminste 
35 TWh op land moet worden opgewekt. 

Aanpak
De landelijke opgave voor de productie van duurzame energie wordt 
momenteel uitgewerkt in een Regionale Energie Strategie per regio. 
Stichtse Vecht werkt met 16 gemeenten samen in U16. Daarbinnen 
wordt ook het ruimtelijk beleid (Ruimtelijk Economisch Perspectief) 
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voorbereid. In de RES geven gemeenten aan hoeveel energie de be-
treffende regio gebruikt en wil gaan produceren. Maar ook op welke 
manier en waar de energieproductie plaats zal vinden. Daarmee 
brengen gemeenten ook in kaart hoeveel ruimte nodig is. De re-
sultaten van de Regionale Energie Strategie (RES) worden dan ook 
meegenomen in het Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) dat 
door de U16 wordt uitgewerkt. De resultaten van de RES en het REP 
zijn belangrijke kaders voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.

In 2020 is een ontwerp-RES gepubliceerd en in het voorjaar 2021 is 
gewerkt aan een definitieve RES. Het bestuur van gemeente Stichtse 
Vecht heeft in 2018 bepaald dat er wel zonnepanelen maar geen 
windturbines mogen worden geplaatst. De inzet is het opwekken 
van 0,1 TWh aan duurzaam geproduceerde elektriciteit voor 2030, 
met een verdubbeling (0,2 TWh) in 2040. Daarbij wil de gemeente 
zo veel als mogelijk inzetten op de plaatsing van zonnepanelen op 
bestaande bebouwing, maar verwacht ze dat ook zonnevelden zul-
len moeten worden gerealiseerd. Waar die zonnevelden komen, is 
nog niet uitgekristalliseerd. Wel heeft de gemeente een kansenkaart 
opgesteld, waaruit de kansrijkheid van verschillende deelgebieden 
blijkt. Met name in het midden van de gemeente (Weidegebied 
Midden-Noord) ziet de gemeente ruimte12.

Gewerkt wordt (voorjaar 2021) aan een uitvoeringsplan zonnevelden 
met daarin ruimtelijke en maatschappelijke randvoorwaarden. Die 
zijn gebaseerd op een rapport met landschappelijke verbeeldingen 
per landschapstype13 en een impactanalyse die in kaart brengt welke 
aanpassingen aan het huidige elektriciteitsnetwerk nodig zijn. Na 
vaststelling van het uitvoeringsplan zonnevelden kan de gemeente 
toestemming gaan geven voor de realisatie van zonnevelden.

Consequenties
De energietransitie kan op verschillende manieren consequenties 
hebben voor de landbouw. Zo gaat de realisatie van zonnevelden ten 
koste van landbouwgrond. Afhankelijk van het aantal en de omvang 
van de zonnevelden, kan dit ten koste gaan van wel drie melkveebe-
drijven van gemiddelde omvang in 2040. Daarbij kan de realisatie 
van zonnevelden de landbouwstructuur in de gemeente aantasten. 

Dit speelt met name als gepachte gronden nabij een landbouw-
bedrijf worden ingericht als zonneveld en dit bedrijf daardoor op 
grotere afstand gronden moet gaan gebruiken. Hierdoor zal meer 
landbouwverkeer, met zwaardere tractoren en machines, over de 
openbare weg gaan. Naast de impact op de weginfrastructuur, zorgt 
een toename van het landbouwverkeer ook voor een toename van 
kosten (arbeid en brandstof) van het agrarisch bedrijf.

Melkveehouders kunnen een relatief grote rol spelen in de energie-
transitie door plaatsing van zonnepanelen op bestaande bebou-
wing. LTO Noord heeft becijferd dat binnen de gemeente voldoende 
agrarisch dakoppervlak beschikbaar is, voor de productie van bijna 
20.000 MWh duurzame elektriciteit14.

4.4 Verbeteren natuur en biodiversiteit
Opgave
De biodiversiteit, het aantal soorten planten en dieren, neemt al lan-
gere tijd wereldwijd en ook in Nederland af. Dit komt door verklei-
ning en versnippering van de leefgebieden van planten en dieren en 
doordat de kwaliteit van deze gebieden afneemt. Daarbij spelen in 
Nederland verdroging en vermesting (met name neerslag van stik-
stof die elders is uitgestoten) een grote rol15. Ons land slaagt er onvol-
doende in om te voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Die richtlijn verplicht de zorg voor specifieke, kenmerkende plant- 
en diersoorten en hun leefgebieden. Dit komt neer op een gezonde 
veerkrachtige populatie van deze soorten, gebaseerd op voldoende 
met elkaar verbonden leefgebied van voldoende kwaliteit. 

De verminderde biodiversiteit in het agrarisch gebied blijkt onder 
andere uit de afname van het aantal weidevogels. In de meest recen-
te Rapportage Natuur (2017) geeft de provincie aan dat tussen 2006 
en 2016 het aantal weidevogels in het Utrechtse veenweidegebied 
met 40 tot 60 procent is afgenomen16 . Deze afname is vooralsnog 
niet tot staan gebracht en kent meerdere oorzaken. De belangrijkste 
zijn een intensief landbouwkundig gebruik en de aanwezigheid van 
predatoren. 

In beschermde natuurgebieden zoals de Oostelijke Vechtplassen17 , 
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Foto van het buitengebied
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is het gelukt om de daling van de biodiversiteit af te remmen. Maar 
de kwaliteit van deze gebieden laat nog steeds te wensen over. Door 
de stikstofbelasting groeien de gebieden dicht en door een laag wa-
terpeil treedt er verdroging op in de natuurgebieden . In beide geval-
len speelt het landbouwkundig gebruik in de directe omgeving een 
rol. Een ander knelpunt voor de biodiversiteit is de harde scheiding 
door de noord - zuid lopende infrastructuren; rijksweg A2, spoorlijn 
Utrecht-Amsterdam en Amsterdam-Rijnkanaal.

De benodigde aanpak van de achteruitgang van natuur en biodiver-
siteit is door de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) door de Raad van State in 2019 in een stroomversnelling geko-
men. Feitelijk kunnen hierdoor nieuwe activiteiten die een toename 
van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden (Natura2000) 
veroorzaken, niet worden vergund. Het Rijk en de provincies moeten 
gaan werken aan het verbeteren van de condities voor plant- en dier-
soorten. Hiertoe moet onder andere de uitstoot van stikstof, zijnde 
ammoniak vanuit de landbouw en stikstofoxiden vanuit verkeer en 
industrie, verminderen. In de Stikstofwet is een doelstelling opge-
nomen van 50% reductie in 2035. In combinatie met een investering 
van bijna 3 miljard euro in natuurherstel zou van de stikstofgevoe-
lige natuur in 2025 weer 40% gezond moeten zijn. Dit percentage 
loopt in de jaren daarna op tot 50% in 2030 en 74% in 2035.

Aanpak
Om het verlies van natuur en biodiversiteit tot staan te brengen heb-
ben provincies natuurbeleid. Zo heeft provincie Utrecht19 beleid om 
natuurgebieden te beschermen, gericht te vergroten en te verbinden. 
Momenteel werkt de provincie aan enkele nieuwe natuurgebieden 
en aan het verbinden van bestaande natuur. Ook heeft de provincie 
nog een natuuropgave van circa 3.000 ha. Die opgave is niet con-
creet voor gemeente Stichtse Vecht en ook nog zonder financiering.

Naast de omvang van de natuur richt de provincie zich op het ver-
beteren van de kwaliteit van natuurgebieden. Hiervoor heeft provin-
cie Utrecht bodem-, water- en milieubeleid; een Bodem-, Water- en 
Milieuplan. Voor de waterkwaliteit zijn waterschappen verantwoor-
delijk op basis van doelen vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn 

water (KRW). En voor het adequaat beheren van natuurgebieden 
stelt de provincie middelen beschikbaar. Ook buiten natuurgebie-
den is aandacht voor de kwaliteit van de natuur. Zo kunnen boeren 
in het veenweidegebied beheerovereenkomsten afsluiten waardoor 
zij een vergoeding ontvangen voor agrarisch natuurbeheer. In pro-
vincie Utrecht neemt grofweg een derde van de boeren deel aan het 
agrarisch natuurbeheer, blijkt uit cijfers van het CBS20. In 2017 heeft 
de provincie met de provinciale Natuurvisie21 de ambitie uitgespro-
ken om het agrarisch natuurbeheer een impuls te geven. Provincie 
Utrecht wil meer agrariërs verleiden om natuur te beheren en hen 
stimuleren om hogere natuurwaarden te realiseren. Hierover heeft 
de provincie afspraken gemaakt met een aantal agrarische collectie-
ven die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het agrarisch 
natuurbeheer. Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn de collectie-
ven Rijn Vecht en Venen en Utrecht Oost actief. Daarnaast heeft 
de provincie Platform Kleine Landschapselementen opgericht om 
het herstel en de aanleg van houtwallen en bosschages in het agra-
risch cultuurlandschap te stimuleren. Gemee nte Stichtse Vecht en 
Collectief Rijn Vecht en Venen zijn bij dit platform aangesloten.

Recent is aanvullend beleid doorgevoerd om de stikstofproblema-
tiek aan te pakken. Onderdeel daarvan is een opkoopregeling voor 
varkensbedrijven, om de stikstofuitstoot van de gehele sector te be-
perken. Aanvullend daarop kwam het Rijk najaar 2020 met een rege-
ling specifiek gericht op zogenoemde “piekbelasters”; veehouderij-
bedrijven die een relatief hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
Natura2000-gebieden veroorzaken. Met deze regeling kunnen pro-
vincies op basis van vrijwilligheid veehouderijbedrijven opkopen22 
. De gronden van deze ‘stoppers’ zouden kunnen worden ingezet 
voor extensivering van de blijvers. Deze strategie is ook geopperd 
in het Klimaatakkoord, maar hiervoor bestaat nog geen concrete 
aanpak. 

Voor natuurherstel heeft het Rijk in de komende 10 jaar 300 miljoen 
euro per jaar beschikbaar gesteld via Programma Natuur. Hiervoor 
kunnen maatregelen worden getroffen in of nabij stikstofgevoeli-
ge Natura2000-gebieden. Provincie Utrecht krijgt 6 tot 12 miljoen 
toebedeeld voor (hydrologische) verbetering van natuurgebieden, 

Foto van het buitengebied



26

versnelling van natuurontwikkelingsprojecten en realisatie van 
overgangszones23. De daarvoor benodigde maatregelen worden ge-
biedsgericht ingezet en daartoe stellen verschillende partijen geza-
menlijk een advies op dat eind 2021 uitkomt24. Voor de natuur- en 
biodiversiteitsopgave is de provincie verantwoordelijk, maar ook de 
gemeente zet zich hiervoor in. Dit komt onder andere uit het provin-
ciale Ruimtelijk Economisch Programma. Als onderdeel van Groen 
& Landschap moeten nieuwe natuurgebieden en -verbindingen 
worden ontwikkeld. Voor gemeente Stichtse Vecht zijn groene oost-
west verbindingen noodzakelijk; de zogenoemde natte as en enkele 
kleinere ecologische verbindingszones. Ook zijn noord-zuid verbin-
dingen nodig, waarvoor onder andere oevers van de Vecht kunnen 
worden benut. Dit alles komt terug in verschillende gebiedsgerichte 
opgaven.

Consequenties
Onder regie van de provincie worden enkele kleine nieuwe natuur-
gebieden ontwikkeld, met name in de Oostelijke Vechtplassen. 
Daarnaast vallen nog enkele gebieden in gemeente Stichtse Vecht, 
bijvoorbeeld ten oosten van Breukelen25, binnen de Groene Contour. 
Natuurontwikkeling in de Groene Contour, circa 155 ha binnen ge-
meente Stichtse Vecht, gaat op basis van vrijwilligheid en leidt tot 
agrarische gronden met natuur. Hierdoor zijn consequenties voor 
agrarisch ondernemers vooralsnog beperkt. Wel kan natuurontwik-
keling effect hebben op de gronden die lokaal te koop komen. De 
schaarste die daardoor ontstaat kan de grondprijs laten stijgen, met 
als gevolg dat blijvende boeren moeilijk hun bedrijf kunnen uitbrei-
den, extensiveren en/of meer natuurin clusief maken.

Mogelijk kunnen uit het Integraal Ruimtelijk Perspectief en/of het 
Ruimtelijk Economisch Perspectief nog natuuropgaven voor ge-
meente Stichtse Vecht voortkomen. Die ambities zijn nu niet con-
creet. Stichtse Vecht richt zich met name op het versterken van oost-
west en noord-zuid verbindingen in de deelgebieden Weidegebied 
Midden-Noord en Langzame Vecht. Daarbij vraagt een robuuste 
verbinding tussen het westelijk en oostelijk veenweidegebied waar-
schijnlijk de meeste ruimte, maar hoeveel is nog onduidelijk.

Een andere mogelijke consequentie is dat er meer dan nu het geval 
is een beroep zal worden gedaan op de melkveehouders in Stichtse 
Vecht om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. Een relatief 
groot gedeelte van de ondernemers doet dat al (zie paragraaf 2.4). 
Aan deze melkveehouders zal wellicht gevraagd worden om de in-
zet te intensiveren bijvoorbeeld door het afsluiten van een zwaarder 
beheerpakket. Momenteel wordt bij de herziening van het Europese 
landbouwbeleid GLB (zie paragraaf 3.4) bekeken of de regeling 
voor agrarisch natuurbeheer aantrekkelijker gemaakt kan worden. 
Deelname vindt altijd plaats op vrijwillige basis.

De stikstofproblematiek, en het daaruit voortkomende beleid, 
heeft grote consequenties voor melkveehouders in Stichtse Vecht. 
De aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur, zoals de Oostelijke 
Vechtplassen, zorgt ervoor dat bedrijfsuitbreiding veel moeilijker 
wordt. Voor die uitbreidingen zijn vergunningen in het kader van 
de Natuurbeschermingswet nodig. Daarnaast kunnen maatregelen 
voor natuurherstel die de provincie gaat treffen, effect hebben op 
het landbouwkundige gebruik van agrarische percelen, bijvoorbeeld 
nabij de Oostelijke Vechtplassen. Zeker als de waterhuishouding 
wordt aangepast. In de Leidraad van het Programma Natuur geeft 
de provincie aan op zoek te gaan naar ruimte voor extensiverings-
maatregelen nabij dit natuurgebied. Of die ruimte zal worden ge-
vonden en zo ja op welke schaal en met welk instrumentarium, is 
vooralsnog onduidelijk.

De afgelopen decennia stopten jaarlijks circa 3 tot 5% van de agrari-
sche bedrijven. Die trend zal de komende jaren, mogelijk versterkt, 
doorzetten. Daarbij spelen opkoopregelingen van de overheid en de 
mogelijkheden van extern salderen met industriële bedrijven een 
grote rol. Als industriële bedrijven stikstofruimte nodig hebben en 
daarvoor een melkveebedrijf nabij een Natura2000-gebied mogen 
saneren, zal dat naar verwachting op grote schaal gaan gebeuren. 
Daardoor kan veel grond vrijkomen, maar of die inzetbaar is voor 
maatschappelijke opgaven is nog ongewis.



27

4.5 Ruimte bieden voor wonen, werken en recreëren
Opgave
Eén van de grotere maatschappelijke opgaves in Nederland is de 
sterk groeiende vraag naar woonruimte. Dit geldt zeker ook voor de 
regio Utrecht, één van de snelst groeiende regio’s. Becijferd is dat 
ten opzichte van 2019 er in 2035 circa 135.000 mensen extra in en 
om de stad Utrecht zullen en willen wonen26. Hierdoor zal ook het 
aantal inwoners van Stichtse Vecht toenemen, waarvoor veel extra 
woningen nodig zijn. Uit onderzoek dat de U16 in het kader van 
het Ruimtelijk Economisch Perspectief heeft laten uitvoeren, blijkt 
dat er tot 2040 behoefte is aan 124.100 tot 147.500 woningen in de 
regio Utrecht. Voor gemeente Stichtse Vecht zou dat neerkomen op 
5.000 extra woningen, waarvan er 4.400 reeds zijn gepland. Voor 
de resterende woningbouwopgave dient nog een locatie te worden 
gevonden. Veelal zullen deze woningen worden gerealiseerd aan de 

randen van kleinere kernen. Naar verwachting is daarvoor in de ko-
mende 20 jaar niet meer dan circa 50 ha landbouwgrond nodig.

Daarnaast is er in de gemeente ruimte nodig voor extra bedrijven-
terreinen ten behoeve van nieuwe economische activiteiten. Eerder 
heeft provincie Utrecht onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte 
aan bedrijventerreinen27. Uit dat onderzoek blijkt dat tot en met 2027 
er binnen gemeente Stichtse Vecht een vraag bestaat naar 11 ha, 
waarvan 6 ha kan worden opgevangen op bestaande locaties. In de 
huidige situatie is er in de gemeente verdeeld over 9 locaties, circa 
62,4 ha aan bedrijventerrein. De toekomstige vraag naar bedrijven-
terreinen tot 2030 bedraagt op basis van een meer recente analyse 
in de Toekomstvisie Bedrijventerreinen Stichtse Vecht zo’n 2,8 tot 8 
ha28. Hiervan is slechts een klein deel in te vullen op de bestaande 
bedrijventerreinen.

Foto van een boerderijcamping
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Illustratie 7 principes



29

Tenslotte is het van belang dat zowel de nieuwe als de huidige in-
woners van de regio Utrecht voldoende ruimte hebben om buiten te 
recreëren. Het rapport “Utrecht Buiten; Groene recreatie voor een 
gezond stedelijk leven” beschrijft dat de regio Utrecht veel te bieden 
heeft. Daarbij wordt de Vechtzone neergezet als een icoongebied 
van internationale allure. Vanwege de groeiende bevolking neemt 
de recreatieve druk op de regio toe. Direct rondom de stad Utrecht 
is er behoefte aan circa 550 ha nieuwe recreatieterreinen. Daarnaast 
is er behoefte aan een recreatieve dooradering van het landelijk ge-
bied rondom de stad. Het rapport “Utrecht Buiten” beschrijft een 
netwerk van nieuwe fiets- en wandelpaden in een gebied ter grootte 
van 5.000 ha binnen 5 kilometer rondom de bebouwing en 2.500 
ha daarbuiten, deels op het grondgebied van Stichtse Vecht. In de 
betreffende gebieden gaat het om recreatief medegebruik, dus toe-
gevoegd aan (bestaande) functies zoals landbouw of natuur. Het 
recreatieve voorzieningenniveau in algemene zin is hoog, maar er 
zijn nog kansen om het te versterken. Voor Stichtse Vecht geldt dit 
onder andere voor delen van de Vechtoever en het Noorderpark.

Aanpak
De opgaven op het gebied van wonen, werken en recreëren worden 
in verschillende beleidsprocessen opgepakt. In (het ontwerp van) 
de provinciale Omgevingsvisie en in het Ruimtelijk Economisch 
Perspectief komen wonen, werken en recreëren nadrukkelijk aan bod. 
Die kaders zijn leidend voor de gemeentelijke Omgevingsvisies- en 
plannen. In het ‘koersdocument’ voor de Omgevingsvisie, geeft de 
gemeente aan voorkeur te hebben voor binnenstedelijke verdichting 
in het deelgebied Snelle Vecht (onderdeel van Weidegebied Midden-
Noord) en dan met name nabij station Breukelen. Belangrijk is wel 
dat er genoeg groene en landschappelijk open verbindingen blijven 
bestaan. Tegelijkertijd wil de gemeente investeren in woningbouw in 
en nabij kleine kernen in het westelijke veenweidegebied. Daarvoor 
zijn ook investeringen in de lokale infrastructuur nodig. In het koers-
document geeft gemeente Stichtse Vecht ook aan dat ruimte nodig 
voor nieuwe bedrijventerreinen gezocht zal worden in deelgebied 
Snelle Vecht, en dan met name langs de Corridor in Breukelen.

De recreatieve opgave zal ook in de Omgevingsvisie worden meege-

nomen. Ter voorbereiding hierop heeft de gemeente het Beleidsplan 
Waardevol Toerisme opgesteld. Dit plan gaat uit van een balans 
tussen verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling enerzijds en het 
beperken van overlast anderzijds. Verder dienen de kwaliteiten van 
natuur, cultuur en erfgoed gekoesterd en waar mogelijk versterkt te 
worden vanuit een gedeeld belang voor bewoners, bezoekers en be-
drijven. Het beleidsplan bevat zeven principes die leidend zijn bij de 
ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Consequenties
De geschetste ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en 
recreëren kunnen op verschillende manieren van invloed zijn op de 
landbouw in de gemeente Stichtse Vecht. Ten eerste is er ruimte 
nodig om nieuwe woningen en bedrijventerreinen te realiseren. Bij 
woningbouw gaat het naar schatting om 50 ha tot 2040 en bij de 
aanleg van bedrijventerreinen om maximaal 12 ha tot 2030. Ruimte 
hiervoor wordt met name gezocht in het deelgebied Snelle Vecht 
(Weidegebied Midden-Noord). Daarnaast is er ook grond nodig om 
nieuw recreatiegebied te realiseren. Indicatief is hiervoor circa 35 ha 
nodig volgens het Regionaal Economisch Programma. Verder zal 
een deel van de circa 200 km nieuwe wandel- en fietspaden, in de 
U16 gemeenten in Stichtse Vecht moeten worden gerealiseerd. Waar 
deze opgave zal landen is nog niet bekend. Maar de kans is groot dat 
deze drie ruimteclaims op zijn minst gedeeltelijk ten koste gaan van 
landbouwgrond, waardoor grond aan de sector wordt onttrokken.

Een tweede consequentie is dat mogelijk een beroep wordt gedaan 
op melkveehouders om gronden open te stellen voor recreatieve 
doeleinden, bijvoorbeeld voor het realiseren van wandel- of fietspa-
den. Het fysieke ruimtebeslag hiervan is relatief beperkt omdat de 
gronden grotendeels een landbouwkundige functie blijven houden. 
Maar recreatief medegebruik, bijvoorbeeld zwerfafval of loslopende 
honden, kan wel serieuze overlast geven.

Een laatste consequentie is een intensiever gebruik van de wegin-
frastructuur in het landelijk gebied door bewoners en recreanten. 
Dit kan enerzijds tot (nieuwe) spanningen leiden vanwege interactie 
tussen landbouw- en recreatieverkeer. Het Beleidsplan Waardevol 
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Toerisme kondigt maatregelen aan om overlast tegen te gaan. Maar 
intensivering van de recreatie kan anderzijds ook kansen bieden 
voor verbreding van de landbouw, waarbij agrarisch ondernemers 
recreatieve voorzieningen aanbieden. Het Beleidsplan Waardevol 
Toerisme geeft aan dat hier kansen liggen, met name in Weidegebied 
Oost en Weidegebied West, maar concretiseert verder niet hoe deze 
benut kunnen worden.
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3. Zie onder andere de bodemkaart veengebieden, te raadplegen via https://www.atlasleef-

omgeving.nl/veengebieden-provincie-utrecht

4. Zie bijvoorbeeld https://www.trouw.nl/nieuws/de-veenweiden-spugen-evenveel-co2-uit-

als-2-miljoen-uitlaten~bad9241d/

5. Zie bijvoorbeeld rapport “Dalende bodem, stijgende kosten” (2015)  van het Planbureau 

voor de Leefomgeving 6. Hierbij zijn 4 van de 5 categorieën veengrond die de provincie 

Utrecht onderscheidt meegeteld: kleidek op veen, kleiig veen, puur veen en dun veen. 

De vijfde categorie (klei op veen; in Stichtse Vecht bijna 1.000 ha) is niet meegeteld 

omdat de CO2 uitstoot bij deze grondsoort beperkt is. Bron: bijlage 2 van de provinciale 

startnotitie Regionale Veenweide Strategie.

7. Bron: bijlage 2 van de provinciale startnotitie Regionale Veenweide Strategie

8. Als de gemeente Stichtse Vecht relatief meer gebieden heeft waar de bodemdaling snel-

ler gaat, kan de reductieopgave wat hoger uitvallen. Bij relatief meer gebieden met lang-

zamere bodemdaling kan de opgave lager zijn.

9. Te raadplegen via https://www.erikzeegers.nl/regio-utrecht/klimaatverandering/

10. Zie https://klimaatadaptatienederland.nl/thema-sector/landbouw/bollen-landbouw/

11. Zie https://klimaatadaptatienederland.nl/@245295/

regionale-adaptatiestrategie-zuidwest-utrecht/

12. Zie https://zonneveldenstichtsevecht.nl/kansenkaart/

13. Zie “Energielandschappen RES U16” via https://www.energieregioutrecht.nl/publica-

ties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1819888

14. Zie https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-west/regio-west/nieuws/2020/05/01/

afdelingen-aan-zet-bij-de-res

15. Zie https://www.clo.nl/onderwerpen/biodiversiteit 

16. Zie https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/rapportage_na-

tuur_oktober_2017.pdf

17. Het Utrechtse gedeelte van dit gebied is circa 900 ha groot en bevindt zich gro-

tendeels in de gemeente Stichtse Vecht, aan de oostkant. Een kleiner deel ligt in de 

buurgemeenten De Bilt en Utrecht.

18. Zie https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016/themas/

natuur/milieucondities-natuur

19. Zie de Natuurvisie van de provincie Utrecht, via https://www.provincie-utrecht.nl/

sites/default/files/2020-02/natuurvisie_provincie_utrecht_2017.pdf

20. Zie https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80807ned/table?dl=4653F

21. Zie https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/realisatiestrategie_

natuurvisie_12-12-2017.pdf

22. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/

regeling-gerichte-opkoop-veehouderijen-gestart

23. Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstuk-

ken/2020/07/10/hoofdlijnen-programma-natuur/bijlage-hoofdlijnen-programma-

natuur.pdf

24. Zie https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/

Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2020/01-juli/15:00/2020RGW108-02-

Leidraad-stikstof-DEFINITIEF.pdf

25. Zie https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/

26. Zie https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-07/210819_hoofdrap-

port_utrecht_buiten_eindversie.pdf

27. Zie https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/stec_groep_18_361_

def_prognose_bedrijventerreinen_provincie_utrecht.pdf

28. Zie https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/1-Toekomstvisie-

Bedrijventerreinen-Stichtse-Vecht-2.pdf



32

5. Toekomstvisie agrariërs

Kijkend naar de toekomst van de landbouw dan zijn enkele trends te onderscheiden: 
• business as usual, 
• verdergaande verduurzaming, 
• verbreding, en
• functieverandering inclusief bedrijfsbeëindiging. 
Deze trends gelden voor de landbouw in het algemeen, maar zeker ook specifiek voor de melkveehouderij in de gemeente Stichtse 
Vecht. Elke trend wordt in het kort beschreven, met een beschrijving hoe de trend zich tot nu toe heeft ontwikkeld heeft. Daarna 
volgt een beschrijving van deze trend doorgetrokken naar de nabije toekomst en gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven uit 
hoofdstuk 4. Daarna volgt per trend een beschrijving van hoe de betrokken melkveehouders in de gemeente tegen de betreffende 
trend aankijken. Het gehele hoofdstuk wordt afgesloten met een weging van het relatieve belang van de verschillende trends door 
de melkveehouders van Stichtse Vecht.
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5.1 Trend 1: Business as usual
Kenschets en ontwikkeling tot nu toe
Een eerste trend is dat de (gangbare) melkveehouderij op de be-
staande weg voortgaat. Dit betekent een doortrekking van de ont-
wikkelingen gedurende de afgelopen decennia en zoals in hoofdstuk 
2 beschreven. Voor melkveehouders (in gemeente Stichtse Vecht) 
betekent het dat ze over productierechten, zogenoemde fosfaatrech-
ten, moeten beschikken. Daarnaast moeten ze uiteraard voldoen 
aan de regels voor de opslag, de aanwending en het gebruik van 
dierlijke mest en kunstmest. En naast de reguliere omgevingsver-
gunning, zullen de meeste agrarisch ondernemers moeten beschik-
ken over een Natuurbeschermingswet (Wnb) vergunning.

Bedrijven die de afgelopen jaren zijn uitgebreid zullen ook over vol-
doende gronden moeten beschikken om te kunnen voldoen aan de 
criteria die het Rijk en de provincie stellen met betrekking tot grond-
gebondenheid29. Daarbij zijn de criteria van de provincie, maximaal 
circa twee melkkoeien per hectare, strenger dan die van het Rijk. Veel 
melkveehouders hebben de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd 
in hun bedrijven waardoor hun bedrijven ‘bij de tijd zijn’, voldoen 
aan de vigerende regels van Rijk, provincie en gemeente en er is ge-
investeerd in nieuwe technieken zoals automatische melksystemen 
(melkrobots) en emissiearme stallen.

Er zijn geen directe belemmeringen voor melkveehouders in Stichtse 
Vecht om met hun huidige bedrijf en bedrijfsvoering door te gaan. 
Ook uitbreiding van het bedrijf behoorde tot nu toe tot de moge-
lijkheden, omdat gronden (in de buurt of elders in Nederland) en 
productierechten in voldoende mate konden worden overgenomen 
van stoppende melkveehouders. Voor de benodigde stikstofruimte 
kon tot voor kort een beroep worden gedaan op ontwikkelingsruim-
te beschikbaar gesteld door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
Met de vernietiging van het PAS door de Raad van State en de daar-
uit voortkomende wet Stikstofreductie en natuurverbetering30, is de 
toekomst ten aanzien van de beschikbare stikstofruimte onzeker. 
Veel melkveehouders hebben evenwel nog niet benutte ruimte in 
hun Wnb-vergunning, waardoor enige uitbreiding op die bedrijven 
nog mogelijk is. 

Blik op de toekomst
Verdere uitbreiding van de bedrijven, buiten de verleende 
Natuurbeschermingswet-vergunning, is momenteel moeilijk. Dit 
komt doordat provincies, en dus ook provincie Utrecht, vanwege 
onduidelijkheden ten aanzien van de stikstofproblematiek moeilijk 
Wnb-vergunningen kan verlenen. Een uitbreidende melkveehouder 
zal door emissiebeperkende stalmaatregelen op zijn eigen bedrijf 
stikstofruimte moeten creëren (intern salderen) of stikstofruimte 
van een stoppende collega moeten overnemen (extern salderen). Bij 
dit laatste wordt een deel (30%) van de aangekochte stikstofruimte 
afgeroomd. 

Als extern salderen mogelijk is voor alle bedrijven met een Wnb-
vergunning, dan kunnen ook niet agrarische (industriële) bedrij-
ven stikstofruimte van stoppende agrarische bedrijven opkopen. 
Doordat de rendementen in andere sectoren vaak veel hoger zijn 
dan in de (grondgebonden) melkveehouderij, is het de verwachting 
dat melkveehouders de concurrentie met industriële bedrijven gaan 
verliezen. Een andere, mogelijk belemmerende, factor is dat recen-
telijk steeds meer vragen worden geplaatst bij de effectiviteit van 
emissiearme stalvloeren en zelfs een rechter zich daarover al heeft 
uitgesproken31. Als die uitspraak stand houdt dan kunnen (melk-)
veehouders bij uitbreiding van het aantal dieren geen beroep meer 
doen op emissiearme stalsystemen. En dan is ook het intern salde-
ren nauwelijks meer mogelijk.

Een ander probleem dat in de toekomst kan spelen, zijn effecten van 
bodemdaling ten gevolge van veenoxidatie en inklinking van de bo-
dem. Op kleine schaal zijn deze effecten duidelijk merkbaar, bijvoor-
beeld in het westelijk veenweidegebied in en rond de kern Kockengen 
32. Hier komt het einde van de huidige praktijk van het droogmalen 
van de polder in zicht33. In dit licht wordt al langer gesproken over 
een andere manier van landbouw bedrijven in het veenweidegebied. 
Die signalen klinken zowel in Den Haag als in provinciehuizen en 
bij waterschappen en komen in grote lijnen neer op «functie volgt 
peil» in plaats van «peil volgt functie». Dit betekent dat niet de hui-
dige functie (landbouw), maar een breder maatschappelijk gewenst 
waterpeil (bezien vanuit met name bodemdaling en broeikasgase-

5. Toekomstvisie agrariërs 
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missies), leidend zou worden. Dat kan grote consequenties hebben 
voor de landbouw. Maar in het westelijk weidegebied van gemeente 
Stichtse Vecht zijn, ten opzichte van elders in Nederland, de gron-
den al relatief nat én zijn (vrijwel) alle gronden in gebruik als gras-
land. Verdergaande vernatting van deze gronden met behulp van 
waterinfiltratie is mogelijk en effectief, blijkt uit onderzoek. Enkele 
bedrijven in het westelijk deel van de gemeente hebben de afgelo-
pen jaren ervaring opgedaan met waterinfiltratie in hun graslanden. 
Deze vernatting heeft effect op de gebruiksmogelijkheden van het 
grasland in het voor- en najaar. De effecten van waterinfiltratie op 
de veenoxidatie, broeikasgasemissies en bodemdaling zullen pas op 
langere termijn blijken. Ondanks de onzekerheid met betrekking tot 
de effectiviteit op de langere termijn, wordt de techniek in 2021/2022 
-met steun van overheden- op grotere schaal in het westelijk weide-
gebied van de gemeente toegepast. Hiertoe wordt het programma 
Veenweiden Infiltratie Systeem (VIS) uitgevoerd.

Vooralsnog lijken overheden (rijk, provincie en waterschappen) niet 
van plan om sturende instrumenten gericht op minder veenoxida-
tie, broeikasgasemissie en bodemdaling in te zetten. Wel beschrijft 
het rijk in de landbouwvisie ‘Waardevol en Verbonden’34 uit 2018 dat 
het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is. Die zorgen gelden 
veel breder dan enkel de melkveehouderij in het veengebied en zijn 
door de huidige stikstofcrisis alleen maar dwingender geworden. 
Mogelijk dat een nieuwe regering, in combinatie met de aanstaande 
herziening van het Europees  landbouwbeleid, hervormingen aan 
het Nederlandse landbouwsysteem zal willen doorvoeren.

Een trend die zeer waarschijnlijk doorzet is de afname van het aantal 
bedrijven. De ‘blijvers’ zouden dan de gronden van de ‘stoppers’ 
kunnen overnemen. Een blijver kan zijn bedrijf extensiveren door 
gronden over te nemen zonder het aantal melkkoeien uit te breiden. 
Het bedrijf wordt daarmee volledig grondgebonden (alle mest mag 
op de eigen gronden worden gebruikt) en/of ontstaat er ruimte voor 
natuur waardoor het bedrijf natuurinclusief kan worden gemaakt. 
Een kanttekening bij deze ontwikkeling is dat de gronden van stop-
pers ook daadwerkelijk beschikbaar moeten komen en niet worden 
gebruikt voor andere ruimtelijke functies zoals natuur, woningen, 

bedrijven of zonnevelden. Deze laatste drie functies hebben een veel 
hoger rendement dan de melkveehouderij, waardoor het niet van-
zelfsprekend is dat ‘blijvers’ over de vrijkomende gronden kunnen 
gaan beschikken. 

Perspectief van de melkveehouders
Melkveehouders in de gemeente zijn positief over de mogelijkheid 
om een gangbare bedrijfsvoering voort te zetten. Een sterke schaal-
vergroting verwachten zij niet binnen de gemeente. Voor zeer grote 
melkveebedrijven zijn de logistieke omstandigheden in gemeente 
Stichtse Vecht niet optimaal. De melkveehouders stellen dat ook de 
gangbare bedrijfsvoering steeds duurzamer wordt door wet- en re-
gelgeving en doordat melkafnemers (zuivelverwerkers) steeds ho-
gere eisen stellen. Daarbij zijn veel melkveebedrijven in gemeente 
Stichtse Vecht behoorlijk extensief en hebben melkveehouders de 
verwachting dat er voldoende gronden beschikbaar komen van de 
stoppers. Niet onbelangrijk voor het toekomstperspectief is de ont-
wikkeling van de melkprijs. Een structureel lage prijs zet het verdien-
model sterk onder druk.

Ondanks het overwegend positieve toekomstbeeld voor de gang-
bare landbouw noemen melkveehouders ook knelpunten: 

Veenweide Een deel van de bedrijven beschikt over veenweide-
gronden. Zij herkennen problemen rondom bodemdaling en een 
eventuele verminderde drooglegging in de toekomst. Vanwege die 
bodemdaling willen veel melkveehouders waterinfiltratie doorvoe-
ren. Die techniek van vernatting past het beste in een gangbare 
bedrijfsvoering. Investeren in deze techniek is een lange termijn 
investering. En doordat de provincie voor waterinfiltratie een aan-
zienlijke subsidie beschikbaar stelt, mogen melkveehouders ervan 
uitgaan dat hun gronden daarmee voor langere tijd bruikbaar blijven 
als landbouwgrond. Natte teelten worden niet als oplossing gezien, 
omdat er grote onzekerheden zijn over de teelttechnieken, de ge-
wasopbrengsten, de economische rendementen én de effecten op 
emissies van broeikasgassen en bodemdaling. 
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Gronddruk Er is een grote druk op de grond in grote delen van de 
gemeente. Zo is er niet alleen grond nodig voor bedrijfsuitbreiding 
maar ook als bedrijven willen extensiveren of een meer natuurinclu-
sieve bedrijfsvoering willen realiseren. Daarnaast zijn gronden nodig 
voor woningen, bedrijven en infrastructuur, voor natuur en recre-
atie en voor de energietransitie. Daarbij ervaren melkveehouders de 
aanleg van zonnevelden, vanwege de benodigde oppervlakte land-
bouwgrond, als zeer bedreigend. De beschikbaarheid en zekerheid 
van structureel voldoende grond is een voorwaarde voor goede, ro-
buuste en duurzame melkveebedrijven. Dat is belangrijk als grote 
investeringen in waterinfiltratie of een emissiearme stal nodig zijn. 
Om er zeker van te zijn dat gronden beschikbaar blijven voor agra-
riërs, is het belangrijk om de mogelijkheden en ruimte voor andere 
functies scherp in te kaderen. Ook is het denkbaar dat in de nabije 
toekomst de financiering en daarmee beschikbaarstelling van extra 
gronden voor de landbouw op andere wijze, bijvoorbeeld via een 
grondgebiedsfonds, vorm te geven.

Bouwblok Veel melkveehouders voelen zich beperkt in het ver-
duurzamen, extensiveren en of verbreden van hun bedrijf vanwege 
de grootte van hun bouwblok. Gemeente en provincie hebben de 
bouwblokken strak ingekaderd om een sterke uitbreiding van bedrij-
ven te voorkomen. Die zorg was begrijpelijk ten tijde van het verval-
len van het melkquotum, maar is nu volledig ongegrond. Nieuwe 
regelgeving, met name ten aanzien van grondgebondenheid en pro-
ductierechten (fosfaatrechten), beperken de groei van melkveebe-
drijven al zeer sterk.
De huidige bouwblokken zijn relatief klein; gemiddeld nog geen hec-
tare, ondanks dat er enkele uitschieters naar boven zijn. Daarbij zijn 
veel bouwblokken niet optimaal en volledig te benutten door de be-
schermde status van monumentale boerderijen. Om een duurzame 
bedrijfsvoering te kunnen realiseren is op veel bedrijven een ruimer 
bouwblok nodig voor onder andere voer- en mestopslag, ruimere 
stallen, erfverharding en landschappelijke inpassing. De grootte van 
het bouwblok is maatwerk volgens de melkveehouders. Als de ge-
meente meer bereidheid toont om de grootte van het bouwblok aan 
te passen aan de situatie op het bedrijf en de ambities van de on-
dernemer, biedt dit perspectief voor een biologische bedrijfsvoering, 

aanvullende maatregelen ter verduurzaming of verbreding naar an-
dere functies. 

Regelgeving Alle regels en beperkingen die verschillende overhe-
den op agrarische bedrijven stapelen worden in totaliteit ook als een 
belangrijk knelpunt gezien. Het is volgens de betrokken melkvee-
houders, gezien de reductiedoelstellingen die recent zijn vastgelegd 
in de wet Stikstofreductie en natuurverbetering en de aanwezig-
heid van de stikstofgevoelige natuur (Oostelijke Vechtplassen), niet 
waarschijnlijk dat de overheid stikstofruimte gaat uitgeven. En ook 
op andere terreinen lijkt de overheid eerder met meer dan met min-
der regels te komen.

5.2 Trend 2: Duurzamer en natuurinclusiever
Kenschets en ontwikkeling tot nu toe
Een duidelijk zichtbare trend, aanvullend op business as usual is de 
transitie naar een duurzame en/of natuurinclusieve melkveehoude-
rij die minder belastend is voor haar omgeving. Deze trend haakt 
aan bij het streven naar kringlooplandbouw. Hierbij worden melk-
veebedrijven extensiever en meer grondgebonden. Zo’n bedrijfsvoe-
ring betekent:
• minder koeien, melk- en/of mestproductie per hectare,
• ander grasland; natter en met gevarieerdere samenstelling (bijv. 

kruiden),
• aanleg en herstel van landschapselementen, natuurvriendelijke 

oevers, ‘plas-dras’ percelen,
• sluiten van kringlopen en verminderen van emissies.
Veel ondernemers met een gangbaar bedrijf zetten stappen richting 
een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar ze zijn terughou-
dend omdat zo’n bedrijfsvoering slecht is in te passen in hun ver-
dienmodel. Er zijn relatief beperkte vergoedingen via de melkprijs 
of vanuit het agrarisch natuurbeheer. Daarbij moet een natuurin-
clusieve bedrijfsvoering ook bij de betreffende ondernemer passen. 
Het zou kunnen helpen als alle partijen waar agrarisch ondernemers 
mee te maken hebben gelijkluidende signalen afgeven, inclusief bij-
behorende financiering. Dus zolang een overheid ten aanzien van het 
waterpeil het principe «peil volgt functie» hanteert, zal het vraagstuk 
van veenoxidatie met daaruit voortkomende bodemdaling weinig 
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effectief kunnen worden opgepakt. Tevens voelen melkveehouders 
zich dan gesteund in een bedrijfsvoering gericht op maximale op-
brengsten. Maar als overheden dit principe verlaten en «functie volgt 
peil» hanteren met daarbij passende vergoeding of compensatie en 
verdienmodel, dan kan een omschakeling naar nattere veenweiden, 
met minder bodemdaling, en een extensievere, natuurinclusievere 
bedrijfsvoering snel worden gerealiseerd. 

Op dit moment lijkt alleen de omschakeling naar een biologische 
bedrijfsvoering een volwaardig en passend alternatief binnen deze 
trend. Dan is de bedrijfsvoering extensiever, sterk grondgebonden 
en biedt ruimte voor meer natuur en landschapselementen. Een 
natuurinclusieve bedrijfsvoering is dan ook goed mogelijk op bio-
logische melkveebedrijven. Maar voor deze omschakeling moeten 
bedrijven over aanzienlijk meer gronden kunnen beschikken. Mede 
vanwege de schaarste aan gronden is het aantal biologische bedrij-
ven binnen gemeente Stichtse Vecht echter beperkt (6 van de 171, 
cijfer uit 201635).

Blik op de toekomst
Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor deze trend en dan met 
name als alternatief voor het gangbare landbouwsysteem. Deze 
trend komt onder andere naar voren in de visie van ministerie LNV 
“Waardevol en verbonden”. Daarin pleit de overheid voor een om-
schakeling naar kringlooplandbouw. Voor melkveehouders betekent 
dit onder andere het sluiten van de mineralenkringloop, betrekken 
van veevoer uit de omgeving en ruimte bieden aan weidegang. Ook 
de landbouwvisie van de provincie Utrecht gaat uit van dit principe 
van kringlooplandbouw. De uitdaging voor de Utrechtse melkvee-
houders ligt volgens de provincie vooral in het nog beter sluiten 
van de mineralenkringloop zodat negatieve effecten op het milieu 
verminderen. 

Vanuit de visie “Waardevol en verbonden” werken partijen aan een 
alternatief voor gangbare bedrijfsvoering met bijbehorend verdien-
model. Daarbij is het de bedoeling om boeren te betalen voor de 
maatschappelijke- en ecosysteemdiensten die zij leveren. Deze sig-
nalen komen van verschillende kanten waaronder de zuivelindustrie, 

financiers en vanuit het collectief Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Er 
zijn vergoedingen voor ecosysteemdiensten in ontwikkeling zoals 
in het Friese project “Valuta voor Veen”. Dat project richt zich op 
het geven van een vergoeding voor het beperken van CO2-uitstoot. 
Ook zijn er projecten als Veen, Voer en Verder en experimenten met 
waterinfiltratie, en wordt er geëxperimenteerd met natte teelten, zo-
als lisdodden. Dit wordt onder andere georganiseerd door onder 
andere het Veenweide Innovatie Centrum (VIC). Provincie Utrecht 
ondersteunt deze laatste innovatieve projecten. 

Tal van partijen willen melkveehouders en andere agrarisch onder-
nemers stimuleren om om te schakelen naar een meer duurzame 
natuurinclusieve bedrijfsvoering. Zuivelbedrijven hebben speci-
fieke kwaliteitssystemen ontwikkeld, overheden stimuleren agra-
riërs gebruik te maken van instrumenten om biodiversiteit op de 
bedrijven in beeld te brengen, banken willen een rentekorting ge-
ven aan bedrijven met een duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvoe-
ring, keurmerken zijn ontwikkeld die verwerkers en retailers kunnen 
gebruiken om een duurzamere bedrijfsvoering te verwaarden in 
een hogere prijs, en bij de herziening van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid wordt gepoogd om hogere vergoedingen te bieden 
aan duurzamere bedrijven met meer natuur en landschap36. De wil 
om een duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvoering te stimuleren 
en waarderen is daarmee breed aanwezig. De nabije toekomst zal 
leren of het daadwerkelijk mogelijk is om vergoedingen van verschil-
lende partijen ‘te stapelen’ tot een stabiel en robuust verdienmodel 
voor deze bedrijven.

Perspectief van de melkveehouders
Melkveehouders in gemeente Stichtse Vecht geven aan dat zij al be-
hoorlijk extensief en grondgebonden zijn. Velen erkennen en her-
kennen de trend van verdere verduurzaming en zijn daar op hun 
bedrijven ook mee bezig. Maar buiten omschakeling naar biologi-
sche landbouw, zien zij op dit moment geen sluitend verdienmodel 
dat volledig natuurinclusief werken mogelijk maakt. Binnen de hui-
dige bedrijfsvoering kan nog extensiever werken, bijvoorbeeld naar 
1,5 koe per ha, niet uit. Wil deze trend verder kunnen doorzetten 
dan is het belangrijk dat er een aanvullende geldstroom beschikbaar 
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komt om de extra stappen, zoals de niet rendabele extensivering, te 
bekostigen. Momenteel is er alleen een vergoeding voor agrarisch 
natuurbeheer. Die vergoeding is in principe kostendekkend, maar 
daarmee geen aanvulling op het inkomen. Bovendien kunnen niet 
alle agrariërs in de gemeente een vergoeding voor agrarisch natuur-
beheer aanvragen. Weidevogelbeheer bijvoorbeeld, is goed inpas-
baar in het bedrijf en in het oostelijk en westelijk deel van de ge-
meente is er een vergoeding voor. Maar in het noordelijk deel van de 
gemeente, in de Hoeker- en Garstenpolder niet. Als meer melkvee-
houders gebruik kunnen maken van een vergoeding voor agrarisch 
natuurbeheer, zou de interesse in bijvoorbeeld weidevogelbeheer 
kunnen toenemen. En door een verruiming van de vergoedingen 
kan agrarisch natuur- en landschapsbeheer wezenlijk bijdragen aan 
het verdienmodel van agrarische bedrijven. 
Een andere beperking voor extensivering en een natuurinclusieve 
bedrijfsvoering is de beschikbaarheid van grond. Melkveehouders 
verwachten dat er grond beschikbaar komt, maar zien ook stevige 
concurrentie binnen de gemeente door andere functies en dan met 
name de zonnevelden. Ze zien wel een groeiende mogelijkheid 
om samen te werken met natuurorganisaties. Als van bijvoorbeeld 
Natuurmonumenten gronden kunnen worden gepacht die zeer ex-
tensief natuurvriendelijk mogen worden gebruikt, dan zien zij daarin 
kansen. Maar de beperking van het bouwblok is ook van invloed 
op verdere extensivering van bedrijven. Bij een extensievere bedrijfs-
voering is meer ruimte op het bouwblok nodig, bijvoorbeeld voor de 
opslag van vaste mest of compost, dan wel voor een stal met inge-
strooide ligruimte. Maar juist op een iets ruimer bouwblok kunnen 
die opslagen en stal landschappelijk goed worden ingepast.

Grootschalige omschakeling naar biologische landbouw zien de 
melkveehouders niet van de grond komen. Momenteel is er onvol-
doende ruimte in de markt bij zuivelbedrijven als FrieslandCampina 
om te kunnen omschakelen. 

5.3  Trend 3: Verbreding van activiteiten
Kenschets en ontwikkeling tot nu toe
Een derde zeer duidelijk zichtbare trend binnen de melkveehouderij 
is verbreding. Verbreding betreft het aangaan van commerciële ne-
venactiviteiten als integraal onderdeel van het verdienmodel van de 
gehele onderneming. Te denken valt aan het parttime betaald wer-
ken buiten het bedrijf of het verwerken van melk tot kaas, zure zuivel 
en of ijs. Maar ook aan een boerderijwinkel met streekproducten, 
verhuur van ruimtes, evenementenorganisatie, duurzame energie-
productie via zonnepanelen op staldaken, ‘boerderijmolen’ of bio-
gasinstallatie, (kleinschalige) zorg en kinderopvang. Belangrijk ken-
merk bij verbreding is continuering van een grondgebonden bedrijf 
en behoud van de agrarische functie.

Verbreding van de landbouw vindt reeds langere tijd plaats. Uit cij-
fers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal 
agrarische bedrijven dat op deze manier het inkomen aanvult, met 
name de laatste jaren sterk gestegen is. In 2020 signaleert CBS zelfs 
een toename van 60% ten opzichte van 2016. Inmiddels heeft een 
ruime 40% van de boeren aanvullend inkomen uit verbrede land-
bouw. Overigens dient hierbij aangetekend dat CBS ook agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer als verbrede landbouw beschouwd en 
dat deze categorie ruim een derde van de verbreding omvat. Dit 
betekent dat ongeveer een kwart van de Utrechtse boeren een deel 
van het inkomen haalt uit andere vormen van verbrede landbouw. 
Grootste stijgers van de afgelopen jaren in provincie Utrecht, zijn 
bedrijven die zich toeleggen op de productie van duurzame energie 
voor derden. Dit is toegenomen van 12 bedrijven in 2010 naar 129 in 
2020 (ruim vertienvoudiging). Ook bedrijven die rechtstreeks vanuit 
huis aan consumenten producten verkopen of die direct leveren aan 
horeca en detailhandel zijn sterk toegenomen van circa 70 in 2010 
naar 230 in 2020 (ruim verdrievoudiging). Andere activiteiten waar 
Utrechtse boeren actief in zijn, zijn stalling van goederen of dieren, 
agrotoerisme, zorg, kinderopvang, educatie, verwerking van land-
bouwproducten of loonwerk voor derden. Van de bedrijven die aan 
verbrede landbouw doen, haalt ongeveer 17% meer dan de helft van 
het inkomen uit dergelijke activiteiten. Dit zijn gemiddeld kleinere 
bedrijven37. In hoeverre deze verbreding ook binnen de gemeente 
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Stichtse Vecht plaatsvindt valt niet op te ma-
ken uit de cijfers van het CBS. Maar er zijn in 
de gemeente veel voorbeelden van verbrede 
landbouw te vinden.

Blik op de toekomst
Uitgaande van de trend van de afgelopen 
jaren mag worden verwacht dat verbreding 
in de landbouw zich zal doorzetten, ook in 
gemeente Stichtse Vecht. Het beleid van de 
provincie, zoals verwoord in de ontwerp-
Omgevingsvisie en naar verwachting ook in 
het recreatiebeleid dat wordt geactualiseerd, 
kan daarvoor een stimulans zijn. Verbreding 
van de landbouw wordt door provincie 
Utrecht gestimuleerd onder andere vanuit de 
behoefte om de relatie tussen stad en plat-
teland te versterken. Zowel met beleid (o.a. 
ontwerp-Omgevingsvisie) als middelen (o.a. 
uit het LEADER-programma) ondersteunt de 
provincie deze ontwikkeling. 

Agrarisch ondernemers willen verbreden 
door kleinschalige opwekking van duurzame 
energie met behulp van zonnepanelen op 
staldaken of een boerderijmolen nabij de be-
drijfsgebouwen. Maar op dit moment staat 
het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 
west’ boerderijmolens niet toe en schiet het 
elektriciteitsnetwerk in veel gevallen tekort 
om op veel bedrijven zonnepanelen op stal-
daken te kunnen realiseren. Aanzienlijke in-
vesteringen in het elektriciteitsnetwerk door 
Stedin zijn noodzakelijk om de productie 
van duurzame energie mogelijk te maken. 

De sterke focus van gemeente Stichtse Vecht 
op zonne-energie heeft consequenties voor 

Foto van een kaasboerderij
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graag hun gronden die op afstand liggen ruilen met gronden van 
derden die dichter bij de eigen bedrijfsgebouwen liggen. Stimulering 
en ondersteuning van kavelruil door provincie (en gemeente) kan 
daarbij helpen.

Melkveehouders ervaren twee beperkingen ten aanzien van verbre-
ding. Ten eerste hebben overheden beperkte investeringsruimte ter 
financiering van de benodigde maatschappelijke voorzieningen. Zo 
heeft de provincie weinig geld beschikbaar ter versterking van de 
recreatieve infrastructuur en zijn subsidies voor onder andere de 
aanleg van wandelpaden afgebouwd. Ten tweede beperken huidige 
bestemmingsplannen, zowel qua mogelijke functies als benodigd 
bouwblok, de kansen voor verbreding. Daardoor ervaren veel melk-
veehouders en andere agrarisch ondernemers het verbreden van 
hun bedrijf als een grote uitdaging en missen een meedenkende en 
meewerkende opstelling van de gemeentelijke organisatie ten aan-
zien van verbreding.

Melkveehouders kunnen en willen een grote rol spelen bij het op-
wekken van duurzame energie via het plaatsen van zonnepanelen 
op staldaken en via kleine windturbines, zogenaamde boerderijmo-
lens. Boerenorganisatie LTO heeft becijferd dat agrarische bedrijven 
in gemeente Stichtse Vecht nu al bijna 7.000 MWh duurzame ener-
gie produceren. Daarnaast hebben deze bedrijven een potentie voor 
nog eens bijna 20.000 MWh per jaar met behulp van zonnepanelen 
op staldaken en ruim 4.000 MWh per jaar via boerderijmolens. Ten 
aanzien van de mogelijkheden voor duurzame energieproductie op 
de boerderij zien melkveehouders in Stichtse Vecht beperkingen. 
Ten eerste zijn slechts in een deel van de gemeente boerderijmolens 
toegestaan38. Daarbij wensen agrarisch ondernemers een ashoogte 
tot 20 - 22 meter voor boerderijmolens.

de benutting van het elektriciteitsnetwerk. Energieproductie via zon-
nepanelen leidt tot een veel zwaardere piekbelasting van het elek-
triciteitsnetwerk (met name tijdens zonnige dagen in de voorjaar 
en zomer) waardoor veel grotere en kostbaardere aanpassingen van 
het netwerk noodzakelijk zijn. De synergie van energieproductie via 
zon en wind gezamenlijk wordt zo niet benut. Juist daarom wensen 
agrariërs meer ruimte binnen de bestemmingsplannen voor ‘boer-
derijmolens’ (kleine windmolens tot circa 20 meter ashoogte).

Perspectief van de melkveehouders
Melkveehouders in Stichtse Vecht zien duidelijk kansen in een ver-
dere verbreding van hun bedrijven. Verschillende agrariërs geven 
aan dat zij zelf al stappen hebben gezet. Ze stellen dat er zeker een 
markt is in bijvoorbeeld recreatie en zorg en dat dit waarschijnlijk 
ook toe zal nemen. Verbreding wordt vrij algemeen gezien als een 
manier om het bedrijf te versterken zonder daarbij extra vee te hoe-
ven nemen. Melkveehouders geven aan dat zij vrijkomende bedrijfs-
gebouwen willen benutten voor verbreding. Tevens geven zij aan dat 
in veel gevallen verbreding moeilijk is in te passen in bestaande ge-
bouwen en het huidige bouwblok. Het beschikbare bouwblok voor 
agrarische bedrijven in gemeente Stichtse Vecht is (vrijwel) overal 1 
ha of kleiner. Binnen dat bouwblok moet naast (historische bedrijfs-
gebouwen en) de in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen ook ruimte 
worden gevonden voor landschappelijke inpassing. Ruimte om de 
bebouwing voor de verbredingsactiviteiten op passende afstand te 
plaatsen van de agrarische bedrijfsgebouwen, is er dan zelden. Dit 
vormt een bottle-neck voor veel vormen van verbreding. 

Verbreding is niet voor iedere agrariër weggelegd, er zijn ook melk-
veehouders die geen brood zien in nevenactiviteiten. Diversiteit in 
bedrijven en in verbreding wordt door de melkveehouders ook be-
langrijk gevonden. Het aanbieden van bijvoorbeeld lokale verkoop, 
boerenlandwandelingen of campings, brengt meer drukte met zich 
mee. Zeker met kijk op de infrastructuur, die nu al sterk belast wordt. 
Wegen in het buitengebied van de Stichtse Vecht zijn over het alge-
meen smal en niet altijd even toegankelijk. Daarnaast worden ze veel 
gebruikt voor recreatie (auto’s, motoren, fietsers en wandelaars). 
Om de druk op infrastructuur te verlichten, willen melkveehouders 
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5.4 Trend 4: Omvorming naar andere functies
Kenschets en ontwikkeling tot nu toe
Een laatste trend waar melkveehouders in Stichtse Vecht mee te 
maken krijgen is dat landbouwgrond een andere functie krijgt, of-
wel onder de huidige eigenaar, ofwel door verkoop aan derden, die 
vervolgens voor de functieverandering zorgen. Voorbeelden van een 
dergelijke functieverandering:
• ontwikkeling van nieuwe natuur of van ecologische verbindingen,
• aanleg van recreatiegebied of recreatieve verbindingen,
• woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen, of
• realisatie van grootschalige zonnevelden.
Sinds mensenheugenis stoppen agrarische bedrijven zonder opvol-
ger en worden gronden aan de landbouw onttrokken voor woning-
bouw, bedrijventerreinen en (spoor)wegen. En de laatste decennia 
is daar ook de onttrekking ten behoeve van natuur bijgekomen. Dit 
proces voltrekt zich ook in Stichtse Vecht. Daardoor is in de afgelo-
pen 20 jaar het aantal bedrijven bijna gehalveerd en het areaal grond 
met 10% afgenomen39.

Blik op de toekomst
De druk op de ruimte in de regio Utrecht is groot en dit gaat gepaard 
met ruimteclaims die ook de landbouw in gemeente Stichtse Vecht 
raken. Niet alle ruimteclaims zijn hard en concreet. Maar op basis 
van de verschillende opgaves (zie hoofdstuk 4) is een inschatting te 
maken tot 2030:
• ontwikkelen nieuwe natuur in Groene Contour: facultatief
• ontwikkelen ecologische verbindingen: nnb ha
• aanleg van recreatiegebied of recreatieve verbindingen:  35 ha
• aanleg van bedrijventerreinen: max. 12 ha
• woningbouw: ca. 10 ha
• realisatie van grootschalige zonnevelden40:  opp. t.b.v. 0,1 TWh

Dit betekent dat agrarisch ondernemers in de gemeente ten behoe-
ve van de verschillende functies tot 2030 worden geconfronteerd 
met een onttrekking van circa 150 ha op een totaal huidig areaal van 
ruim 5.600 ha landbouwgrond.

Perspectief van de melkveehouders
De melkveehouders voelen een grote druk op de vrijgekomen grond 
en zijn binnen de gemeente vooral beducht voor de komst van zon-
nevelden. Voor die ontwikkeling bestaat geen collectief draagvlak. 
Maar projectontwikkelaars zijn bereid vergoedingen te betalen die 
veel hoger liggen dan het agrarisch rendement, tot wel 10 keer zo 
hoog. Daardoor is de verleiding voor eigenaren om gronden be-
schikbaar te stellen voor zonnevelden groot. Nadeel van deze ont-
wikkeling is dat niet alleen de oppervlakte grond die kan worden 
gebruikt voor zonnevelden in prijs stijgt, maar alle gronden in prijs 
stijgen. Enerzijds omdat deze grondeigenaar bereid is om met zijn 
opbrengst andere, vervangende gronden (binnen of buiten de ge-
meente) tegen een hoge prijs te kopen. En anderzijds omdat deze 
ontwikkeling een schaduwwerking oplevert naar het gehele gebied 
waar in potentie nu of in de toekomst mogelijk zonnepanelen kun-
nen worden geplaatst. 

Bovendien maken melkveehouders zich zorgen over de gehele 
landbouwstructuur als gevolg van het plaatsen van zonnevelden en 
vinden ze dat er goede alternatieven voor de productie van duur-
zame energie zijn die geen waardevolle landbouwgrond kosten, bij-
voorbeeld zonnepanelen op daken of kleine en grote windmolens. 
Naast de ruimteclaim doen zonnevelden afbreuk aan het landschap 
en zijn zij nadelig voor biodiversiteit waaronder de weidevogels. De 
agrarisch ondernemers geven aan dat de weerstand breed wordt ge-
deeld binnen de eigen sector, ook binnen het zoekgebied dat door 
de gemeente is aangewezen. Vooralsnog is er maar één mogelijke 
locatie bekend (van circa 10 ha) voor plaatsing van zonnepanelen. 
Realisatie van zonnevelden zal idealiter op locaties plaatsvinden die 
ongeschikt zijn voor de landbouw, bijvoorbeeld langs snelwegen. 

De melkveehouders in Stichtse Vecht willen in plaats van zonne-
velden liever collectief enkele grote windturbines plaatsen. Door dit 
collectief op te pakken kan het ook bijdragen aan het verdienmodel 
van veel bedrijven. Qua plaatsing denken melkveehouders aan het 
uiterste noorden van de gemeente. Aan de Noord-Hollandse kant 
van de gemeentegrens worden enkele grote windturbines geplaatst. 
Daardoor is een combinatie met plaatsing van enkele windturbines 
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aan de Utrechtse kant landschappelijk passend. Ook kan ruimte-
lijk worden aangesloten bij de mogelijkheden die buurgemeente De 
Ronde Venen wil creëren voor de productie van duurzame energie. 

Naast landbouw en de productie van duurzame energie, gaat ook 
een deel van de vrijgekomen grond naar wonen, werken, natuur 
en recreatie. Wat opvalt is dat deze ruimteclaims door de melkvee-
houders nauwelijks ter sprake komen, wellicht omdat deze claims 
kleiner zijn en of nog niet concreet. Het bouwen van woningen op 
VAB-locaties wordt als passend ervaren, aangezien er woningtekor-
ten zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat de nieuwe woningen en de 
omliggende agrarische bedrijven elkaar geen overlast (kunnen) be-
zorgen. De suggestie wordt gedaan om hierin maatwerk te leveren. 
Dit komt erop neer dat indien mogelijk ter plaatse burgerwoningen 
terug mogen worden gebouwd en als dat niet mogelijk is die burger-
woningen geclusterd nabij een van de kernen mogen worden terug-
gebouwd. Belangrijk aandachtspunt bij het ter plaatse terugbouwen 
is de mogelijke hinder (bijv. geur) die veehouderijbedrijven kunnen 
veroorzaken voor de nieuwe bewoners en andersom nieuwe bewo-
ners die gaan procederen tegen toekomstige ontwikkelingen van het 

agrarisch bedrijf.
De locaties van agrarische bedrijven die stoppen (VAB’s) kunnen 
volgens de melkveehouders heel geschikt zijn om te benutten voor 
tal van maatschappelijke functies. Gezien alle maatschappelijke op-
gaven van gemeente Stichtse Vecht zou het daarom volgens hen 
goed zijn als de gemeente VAB-beleid ontwikkeld. Daarmee kan na-
drukkelijk richting worden gegeven in het invullen van maatschap-
pelijke opgaven. Eventueel kan daarbij ook kavelruil nog worden be-
nut waardoor de hoeveelheid landbouwverkeer sterk kan afnemen.

Melkveehouders geven aan dat zij met andere inwoners willen na-
denken over de invulling van het buitengebied. Zij doen de sugges-
tie om, vergelijkbaar met dorps- en wijkraden, plattelandsraden in 
het leven te roepen. Door gezamenlijk te spreken over de toekomst 
van het gebied ontstaat er begrip voor elkaars positie en belangen. 
Dat kan bijdragen aan breed gedragen voorstellen die een passende 
bijdrage leveren aan de invulling van het platteland.

Foto van opslag verhuur bord
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5.5 Perspectief melkveehouders op trends
Perspectieven melkveehouders samengevat 
De betrokken melkveehouders is gevraagd om per trend te beoor-
delen hoe kansrijk die trend is. Daarop mochten zij hun verwachtin-
gen voor de beschreven trends verdelen. Het gemiddelde resultaat 
van de betrokken melkveehouders staat in figuur 1. Dat resultaat is 
het gemiddelde van de reacties op de vraag: “Voor de toekomst van 
de landbouw onderscheiden we de onderstaande trends. Geef aan 
(in procenten) welke van deze trends voor Stichtse Vecht het be-
langrijkst zijn.”. Hoeveel agrarische bedrijven in de gemeente zich 
concreet conform de verschillende trends gaan ontwikkelen is niet 
bekend. Wel geeft deze figuur aan hoe waarschijnlijk het is -naar 
de mening van de betrokken melkveehouders- dat de verschillende 
trends realiteit worden. 

Figuur 1. De verwachting van agrariërs in de Stichtse Vecht over de invulling van de 
trends in het gebied.

Het is opvallend dat melkveehouders verwachten dat business as 
usual (gangbare landbouw) voor ruim een derde van de bedrijven 
het reële toekomstperspectief is. Met daarnaast voor ruim een kwart 
van de bedrijven verdere verduurzaming inclusief meer natuur. De 
melkveehouders geven aan dat deze twee trends in elkaars verleng-
de liggen. Als deze twee dan worden samengenomen zou circa twee 
derde voortgaan op de weg die bedrijven de afgelopen decennia 
hebben gevolgd. 

Aan de betrokken melkveehouders is ook gevraagd om hun toe-
komstperspectieven te benoemen voor de verschillende deelgebie-
den. Daarvoor is hen gevraagd om per deelgebied maximaal drie van 
de oorspronkelijk vijf trends aan te kruisen. (De vierde trend omvatte 
in de enquête enerzijds bedrijf veranderen naar andere functies en 
anderzijds bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.) Het resultaat van 
de antwoorden op deze vraag staat in onderstaande figuur. 

Figuur 2. De opvatting van agrariërs in de Stichtse Vecht over de trends in de 
deelgebieden.

Verschillende melkveehouders geven aan dat wat hen betreft de in-
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29. Die gronden hoeven evenwel niet binnen de gemeente te liggen maar mogen ook 

elders in Nederland gesitueerd zijn.

30. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/

stikstofaanpak-sterkere-natuur-perspectief-voor-de-bouw

31. Zie https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/

de-rechter-wijst-de-milieuvriendelijke-veestal-af~b272de56/

32. Zie https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4768/project-kockengen-waterproof/#

33. Zie rapport “Trendlijnen Stichtse Vecht” via https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl

34. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-

natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/

visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden

 35. Zie https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2017/48/aantal-biologische-bedrijven-in-de-

land-en-tuinbouw-naar-gemeente-2011-2016.xls

36. Zie bijv. https://www.resource-online.nl/index.php/2021/01/27/

geld-voor-meer-vogels-en-bloemen-uit-brussel/

37. Zie https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80807ned/table?dl=4653F

38.  Bestemmingsplannen Kievitsbuurten, Landelijk gebied Maarssen, Herenweg – 

Gageldijk, Maarssenveense plassen, Oud Zuilen en Op Buuren e.o., en Landelijke 

gebied Noord (ten noorden van Breukelen)

39. Zie https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80781ned/

table?ts=1618172326510

40. Een opgave van 0,1 TWh komt met de huidige stand der techniek overeen met circa 

70 tot 100 ha zonnevelden. 

deling naar vier deelgebieden weinig relevant is. In alle vier de deel-
gebieden dienen de verschillende ontwikkelingen mogelijk te zijn. 
Uiteraard zullen (collega) agrarische ondernemers in meer of min-
dere mate gebruik maken van die mogelijkheden om hun bedrijf te 
ontwikkelen. Daardoor zullen in de deelgebieden in de toekomst 
bepaalde (type) bedrijven meer of juist minder voorkomen. Dat ge-
geven hebben zij meegenomen in de antwoorden op de gestelde 
vragen. 
Veel bedrijven zullen zich de komende jaren ontwikkelen in de lijn 
van de drie trends ‘business as usual’ (huidig - gangbaar), ‘duurza-
mer – natuurinclusiever’ en ‘verbreden’. Dit zal hen in alle gebieden, 
met name in de drie weidegebieden, een toekomstperspectief bie-
den. Daarom geven vrijwel alle melkveehouders aan dat de huidige 
gangbare bedrijfsvoering in de weidegebieden moet kunnen worden 
voortgezet. Daarnaast verwachten zij ook, getuige de hoge scores, 
dat veel collega’s zullen kiezen voor ‘duurzamer – natuurinclusiever’ 
en ‘verbreden’. In deelgebied Langzame Vecht kan de strategie ‘ver-
anderen – beëindigen’ voor relatief veel melkveehouders een reële 
optie zijn voor de toekomst.
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6. Ontwikkelingsperspectief

Het vorige hoofdstuk is sterk ingekleurd door de inbreng van agrarisch ondernemers uit gemeente Stichtse Vecht. In dit hoofdstuk 
plaatst CLM die inbreng in een breder perspectief. Daarbij wordt voor de verschillende deelgebieden van de gemeente een per-
spectief geschetst.
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6.1 Reflectie op toekomstvisie agrarisch ondernemers
De sector landbouw in gemeente Stichtse Vecht bestaat overwegend 
uit melkveehouderij. Daardoor klinken met name signalen vanuit 
de melkveehouderij door in deze Perspectiefnota Landbouw. Door 
de afgesproken aanpak was het moeilijk om de signalen van alle 
typen agrarisch ondernemers mee te nemen. Ook al zijn er maar 
enkele akkerbouwers, tuinders of varkens- of pluimveehouders in de 
gemeente, het is belangrijk om ook de belangen van deze onderne-
mers serieus te nemen. 

Binnen de landbouw is er een grote diversiteit tussen bedrijven en 
ondernemers. Die diversiteit zorgt ervoor dat er altijd ondernemers 
zijn die op een maatschappelijke ontwikkeling kunnen en willen in-
spelen, en ondernemers die daar niet voor voelen. Het is belangrijk 
dat de gemeente en provincie bij (de uitvoering van) hun beleid op 
ondernemers die zich richten op maatschappelijke opgaven die op 
dat moment spelen en tegelijkertijd oog heeft voor de belangen van 
ondernemers die zich daarop nu niet richten. Diversiteit biedt overal 
in gemeente Stichtse Vecht kansen voor vernieuwing en innovaties 
met een goed verdienmodel. 

Melkveehouders in de gemeente zien voldoende perspectief om 
ook in de toekomst te blijven ondernemen in de gemeente Stichtse 
Vecht. Relatief gezien ten opzichte van elders in Nederland hebben 
zij gemiddeld een extensieve bedrijfsvoering en zijn zij zeer actief 
met betrekking tot agrarische natuurbeheer en verbreding. Daarbij 
geven melkveehouders aan dat de omstandigheden in Stichtse 
Vecht zich niet lenen voor sterke schaalvergroting. In Stichtse Vecht 
zijn geen zeer grote bedrijven en die zullen er naar verwachting in 
de toekomst ook niet komen. Dus als veel melkveehouders in de 
gemeente aangeven voort te willen gaan op de ingeslagen weg, dan 
is dat ‘conservatisme’ slechts het behoud van een maatschappelijk 
gewaardeerde bedrijfsvoering.
Veel agrarisch ondernemers in de gemeente zijn sterk gericht op 
verduurzamen, extensiveren, kringlopen sluiten, natuur beheren 
en zien dat als business as usual. Mede door de minder gunstige 
ontsluiting en weginfrastructuur in delen van Stichtse Vecht zijn de 
bedrijven in de gemeente kleiner dan gemiddeld. Daar hangt mee 

samen dat op veel bedrijven verbreding aan de orde van de dag is. 
Hoewel melkveehouders dat zelf niet zo expliciet zien of noemen is 
duidelijk dat zij hun bedrijven doorontwikkelen in de richting van 
Trend 2 (duurzaam, natuurinclusief) en Trend 3 (verbreden).

Uit de bijdragen van de agrarisch ondernemers zou de indruk kunnen 
ontstaan dat zij weinig oog hebben voor de impact van maatschap-
pelijke opgaven als verminderen van veenoxidatie, bodemdaling en 
stikstofemissie. Maar die terughoudendheid ligt genuanceerd. Deze 
ondernemers realiseren zich maar al te goed dat in de afgelopen de-
cennia er altijd heel veel tijd lag tussen het agenderen van dit soort 
vraagstukken en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Want pas 
op dat moment konden zij gericht hun bedrijfsvoering daarop aan-
passen. En omdat voorlopen op toekomstig beleid in het verleden 
zelden effectief of financieel aantrekkelijk bleek te zijn, zijn veel agra-
risch ondernemers terughoudend. Als de overheid op de hiervoor 
genoemde vraagstukken daadwerkelijk resultaten wil boeken, zal zij 
zeer doortastend moeten optreden. Wat deze vraagstukken betreft 
zal veel afhangen van de ambities en doorzettingskracht van het ka-
binet dat nu in wording is.

Naarmate de rest van de samenleving dichter bij de landbouw staat, 
komen verbreding van de bedrijfsvoering en anticiperen op maat-
schappelijke opgaven sterker in beeld. Zo hebben ondernemers op 
bedrijven met een opvolger of een partner van buiten de agrarische 
sector, vaak een bredere scope op kansrijke ontwikkelingen. Alleen 
al daarom is het heel gezond als agrarisch ondernemers voldoende 
om zich heen kijken of zelfs enkele dagen per week buiten de deur 
werken. Daarmee wint het bedrijf niet alleen economisch, maar ook 
sociaal en maatschappelijk aan kracht. Belangrijk is dat ook andere 
vormen van verbreding een bijdrage (kunnen) leveren aan het ge-
zinsinkomen. Maar helaas zijn de vergoedingen voor veel activitei-
ten niet veel meer dan een onkostenvergoeding in plaats van een 
resultaatwaardering.

De komende jaren zullen ook in gemeente Stichtse Vecht veel bedrij-
ven gaan stoppen. Tot 2030 lijkt een krimp van het aantal bedrijven 
van 20% reëel. Dat is veel meer dan de melkveehouders zelf hebben 

6. Ontwikkelingsperspectief
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aangegeven. Het is belangrijk oog te hebben voor de stoppende on-
dernemers, hun bedrijven, hun ambities en de mogelijkheden van 
hun locaties. Juist die stoppende ondernemers zijn in staat om nieu-
we activiteiten die aansluiten op de maatschappelijke opgaven van 
de gemeente op te pakken. Met een breed ingestoken en stimule-
rend beleid, waarbij de stoppende ondernemer wordt meegenomen 
in de toekomstige bestemming van zijn grond en bedrijfsgebouwen, 
kan de gemeente met goede randvoorwaarden de stoppende agra-
riër stimuleren om de geschetste opgaven op te pakken.

Melkveehouders maken zich zorgen over mogelijkheden voor re-
alisatie van zonnevelden. Zij vinden dat zonnepanelen primair op 
andere locaties -niet zijnde agrarische gronden- zouden moeten 
worden gerealiseerd; een rangorde conform de zonneladder. Niet 
alleen is er grote impact op landschap en biodiversiteit. Ook kan 
deze ontwikkeling impact hebben op de bedrijfsvoering van ande-
re melkveehouders en hun ontwikkelingsmogelijkheden beperken. 
Daarnaast kunnen voor individuele grondeigenaren de financiële 
belangen zo groot worden dat het de sociale cohesie in het landelijk 
gebied schade toebrengt en zelfs hele plattelandsgemeenschappen 
onder druk zet. De gemeente kan deze zorgen adresseren door zich 
maximaal in te spannen voor de realisatie van zonnepanelen op stal-
daken. Daarbij kan de gemeente een beroep doen op de sector: hoe 
meer staldaken beschikbaar komen voor zonnepanelen, hoe minder 
risico er bestaat dat landbouwgrond voor zonnevelden nodig zijn. Er 
zal dan wel geïnvesteerd moeten worden in het wegnemen van be-
lemmeringen ten aanzien van bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk. 

Binnen de landbouw is er een grote diversiteit tussen bedrijven en 
ondernemers. Die diversiteit zorgt ervoor dat er altijd ondernemers 
zijn die op een maatschappelijke ontwikkeling kunnen en willen in-
spelen, en ondernemers die daar niet voor voelen. Het is belangrijk 
dat de gemeente en provincie bij (de uitvoering van) hun beleid op 
ondernemers die zich richten op maatschappelijke opgaven die op 
dat moment spelen en tegelijkertijd oog heeft voor de belangen van 
ondernemers die zich daarop nu niet richten. Want als op een later 
moment een andere maatschappelijke opgave speelt, dan kan de 
bereidheid om daaraan te werken bij een ondernemer liggen die eer-

der niet wilde (of kon) investeren. 

6.2 Toekomstperspectieven naar deelgebieden
Gemeente Stichtse Vecht heeft verschillende deelgebieden die zich 
elk op hun eigen wijze hebben ontwikkeld. Weidegebied West is een 
typisch veenweidelandschap waar vraagstukken als veenoxidatie en 
bodemdaling goed worden gevoeld. Maar richting de Aa maakt de 
venige ondergrond plaats voor klei waardoor veenoxidatie en bo-
demdaling veel minder spelen. Die grondsoort zet zich ook door 
in Weideggebied Midden-Noord (deelgebied Snelle Vecht en het 
noordelijk deel van deelgebied Langzame Vecht). Ook dat zijn echte 
weidegebieden maar veenoxidatie en bodemdaling spelen daar in 
mindere mate. Weidegebied Oost heeft niet alleen een venige bo-
dem, maar biedt naast landbouw ook veel ruimte aan natuur. Tot 
slot de Langzame Vecht (zonder het noordelijke gedeelte ten westen 
van de Vecht). Die zone kenmerkt zich door een multifunctioneel 
landschap waar landbouw op plaatsen nevengeschikt en op plaat-
sen ondergeschikt is aan andere functies. 

Uit veel reacties inclusief toelichtingen van de melkveehouders blijkt 
dat zij vinden dat alle ontwikkelingsrichtingen, dus ook ‘business 
as usual’ (huidige – gangbaar) en ‘duurzamer – natuurinclusiever’ 
in alle deelgebieden moeten kunnen. Dat lijkt erg behoudend, wei-
nig ondernemend en weinig gericht op maatschappelijke ontwikke-
lingen. Maar zoals al eerder aangegeven zijn veel melkveehouders 
in gemeente Stichtse Vecht behoorlijk actief met betrekking tot na-
tuurinclusieve landbouw en andere activiteiten. Als melkveehouders 
met die bedrijfsvoering verder gaan sluit dat goed aan op maat-
schappelijke wensen. Overigens wordt ook ‘verbreden’ als een be-
langrijk toekomstperspectief gezien. De richting ‘veranderen en be-
eindigen’ wordt enkel voor Langzame Vecht als toekomstperspectief 
genoemd. Het is logisch dat het beëindigen van het bedrijf door en 
voor weinigen als toekomstperspectief wordt genoemd. Maar de re-
aliteit is, terugkijkende over de afgelopen decennia, dat het komend 
decennium circa 20% van de agrarische bedrijven zullen stoppen 
met de agrarische bedrijfsvoering. Maar het is wel denkbaar dat een 
deel van hen zal veranderen (omschakelen) naar een niet agrarisch 
bedrijf. 
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Weidegebied West
Dit gebied bestaat voor een belangrijk deel 
uit veengronden en daarnaast kleigronden. 
Het landschap is open met relatief smalle 
wegen, rechte percelen, een regelmatig 
slotenpatroon. De agrarische structuur is 
geschikt voor de melkveehouderij waar-
door deze sector succesvol is in dit gebied. 
Doordat het westelijk weidegebied eerder is 
aangewezen als Landbouwkerngebied kan 
en dient die geschiktheid ook te blijven. Met 
steun van de provincie wordt de veenoxida-
tie aangepakt door middel van waterinfiltra-
tie. Voor een verdergaande aanpak van het 
vraagstuk veenoxidatie – bodemdaling is mo-
menteel geen draagvlak. Voor aanvullende 
verdergaande maatregelen ten aanzien van 
veenoxidatie zullen overheden met een zeer 
doortastend plan moeten komen. Naast het 
voortzetten van de huidige bedrijfsvoering 
heeft ook verbreding in Weidegebied West 
goede kansen. 

Trends:  gangbare landbouw, duurzaam   
   natuurinclusief en verbreding   
   van activiteiten

Weidegebied Midden-Noord
Het noorden van deelgebied Midden-Noord 
bevat hele goede kleigrond en heeft ruimte 
waardoor het een goed perspectief heeft 
voor gangbare landbouw. Deze gronden zijn 
ook goed te benutten voor een meer natuur-
inclusieve en/of biologische landbouw. In 
het midden van dit Weidegebied (deelgebied 
Snelle Vecht) liggen een aantal bedrijven be-
hoorlijk klem tussen Amsterdam-Rijnkanaal, 
snelweg, spoorweg en een industrieel ge-

Illustratie conclusiekaarttreindlijnen
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bied. De bedrijven in deze zone hebben vrijwel geen mogelijkheid 
tot uitbreiding en ook extensiveren zal hier dan ook lastig worden. 
Daarnaast zou dit potentieel gebied zijn voor zonneweides en nu 
ook als verbinding tussen twee natuurgebieden (Loosdrechtse plas-
sen en Vinkeveense plassen).

Trends:  gangbare landbouw, duurzaam natuurinclusief, ver- 
   breding van activiteiten en functieverandering

Oostelijk Weidegebied
In dit gebied ligt er meer nadruk op het samenkomen van landbouw, 
natuur en recreatie dan in de andere deelgebieden. Ook hier zijn er 
weinig wegen en zijn deze wegen smal. De Bethunepolder in deel-
gebied Oost wijkt af van de rest van het gebied en is vooral zand, 
als gevolg van het later droogmalen van deze polder. In dit weidege-
bied biedt een natuurinclusieve bedrijfsvoering hele goede kansen. 
Uit de bovenstaande figuur 3 is af te leiden dat melkveehouders dit 
zelf ook zo ervaren; verduurzaming wordt door alle deelnemers als 
kansrijk gezien.

Trends: duurzaam natuurinclusief, verbreding van activitei- 
   ten en gangbare landbouw

Langzame Vecht
Voornamelijk het noordelijke deel van de langzame Vecht is agra-
risch en biedt mogelijkheden voor innovatieve agrarische bedrijven 
die zich richten op een multifunctionele bedrijfsvoering. Nu al heb-
ben in de Proosdij polder vrijwel alle agrariërs hun bedrijven omge-
schakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Ook in andere delen 
van Langzame Vecht zal een deel van de ondernemers zo succesvol 
zijn in verbreding en of andere functies, dat het de agrarische functie 
overschaduwt. Op die bedrijven kan op termijn de agrarische functie 
gaan verdwijnen. De ontwikkeling naar andere functies speelt in het 
zuidelijke deel van Langzame Vecht nog sterker omdat de omstan-
digheden daar beperkte ruimte laten voor landbouw. 

Trends: duurzaam natuurinclusief, verbreding van activitei- 
   ten, functieverandering en gangbare landbouw

Tot slot
In elk deelgebied zullen bedrijven zich verschillend ontwikkelen in 
lijn met de beschreven trends. Maar de verhouding tussen de ver-
schillende trends zal in elk deelgebied anders zijn, omdat elk deel-
gebied potenties biedt aan bepaalde trends. De huidige diversiteit 
tussen melkveebedrijven in de deelgebieden zal blijven en dat is 
ook goed. Het is belangrijk dat bedrijven die niet de meest kansrijke 
trends in hun deelgebied willen volgen, ruimte houden om hun ei-
gen keuzes te volgen. Uiteraard mits hun bedrijfsvoering past bin-
nen bestaande (en toekomstige) wet- en regelgeving. Kwaliteiten 
van het buitengebied zijn nauw verbonden met de agrarische be-
drijfsvoering van de melkveehouderij. Die kwaliteiten kunnen alleen 
behouden blijven als agrarisch ondernemers over voldoende gron-
den kunnen blijven beschikken. Door gronden beschikbaar te stel-
len of houden, door ontwikkelingsruimte te bieden en/of door een 
financiële tegemoetkoming kan gemeente Stichtse Vecht onderne-
mers in een deelgebied stimuleren om hun bedrijven te ontwikkelen 
in een niet-autonome richting.
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7. Handelingsopties

In de consultatie met agrarisch ondernemers en hun organisaties zijn een groot aantal ideeën en suggesties naar voren gekomen. 
Die ideeën en suggesties zijn uitgewerkt in een aantal concrete handelingsopties voor de gemeente, provincie, rijksoverheid of 
bedrijfsleven. Deze zijn in een aantal categorieën uitgewerkt. Aan het eind van dit hoofdstuk zijn de handelingsopties samengevat. 
Daarbij is aangegeven welke partijen (eerst) verantwoordelijk zijn en een grote rol kunnen spelen. 



53



54

7. Handelingsopties

7.1 Communicatie en relatie
Agrariërs willen hun ondernemingen toekomstbestendig en econo-
misch sterker maken, en daarbij hebben zij oog voor maatschappelijke 
ontwikkelingen en opgaven. Gelijktijdig willen gemeente, provincie, 
waterschap en rijk (laten) werken aan maatschappelijke opgaven als 
‘Klimaatverandering’, ‘Natuur en biodiversiteit’, ‘Energietransitie’ en 
‘Ruimte voor wonen, werken en recreëren’, en heeft daarbij oog voor 
belangen van agrarisch ondernemers. Als ondernemers en overhe-
den zich realiseren dat partijen verschillende belangen hebben én 
dat partijen elkaar nodig hebben om elkaars belangen te dienen, dan 
is er veel gewonnen. Om wederzijds dat inzicht te krijgen of houden 
zijn een goed contact, een open communicatie en een warme relatie 
tussen ondernemers en gemeente belangrijk. 

Accountmanager
Bij veel ontwikkelingen op de bedrijven van melkveehouders en an-
dere agrarisch ondernemers is een zekere medewerking van de ge-
meente (en soms ook provincie) nodig. Maar de gemeente heeft 
geen concreet en eenduidig aanspreekpunt voor agrarisch onder-
nemers. Deze ondernemers worden daardoor niet altijd goed ver-
staan, waardoor zij kunnen verzanden in een moeras van regels en 
goede bedoelingen. Een gemeentelijk aanspreekpunt in de vorm van 
een accountmanager agrarische bedrijven is gewenst. Bij haar/hem 
kunnen agrarisch ondernemers terecht met vragen over benodigde 
vergunningen, over wet- en regelgeving en over stimulansen vanuit 
de gemeente. De gemeente heeft met deze persoon een ‘antenne’ in 
de agrarische sector en de accountmanager heeft ook een brugfunc-
tie tussen sector en gemeentelijke organisatie bij de verdere uitwer-
king van de Omgevingsvisie.

Plattelandsraad
Binnen gemeente Stichtse Vecht wordt dorps- en wijkgericht ge-
werkt. Diverse vraagstukken worden daardoor integraal en gebieds-
gericht opgepakt. Tevens worden inwoners met die manier van 
werken nadrukkelijk bij de ontwikkeling van hun leefomgeving be-
trokken, hetgeen ruimte biedt voor maatschappelijk initiatief. In het 
landelijk gebied van de gemeente ontbreekt die structuur, waardoor 
(mogelijke) initiatieven van agrariërs niet van de grond komen. Te 

denken valt aan bijdragen aan de sociale cohesie in de omgeving, 
aan beschikbaar stellen van schuurruimte voor buurtactiviteiten of 
bijdragen aan beheer van lokale bermen of landschapselementen. 
Een Plattelandsraad per deelgebied met vertegenwoordigers van 
alle betrokkenen van het platteland kan bijdragen aan gebiedsge-
richt werken in het landelijk gebied.

Promotie agrarische sector
Agrarische bedrijven gebruiken en beheren een groot deel van de 
buitenruimte van gemeente Stichtse Vecht. Dat doen zij op een 
wijze die in meer of mindere mate gewaardeerd wordt door de sa-
menleving. Door aandacht te schenken aan ondernemers die grote 
stappen hebben gezet ten aanzien van duurzaamheid, natuur, ver-
breding of functieverandering, toont de gemeente expliciet belang-
stelling en waardering voor hen. Dat kan andere ondernemers inspi-
reren om vergelijkbare stappen te zetten, zeker als hieraan ook nog 
een jaarlijkse prijs wordt gekoppeld. 

7.2 Vernieuwen met stoppers
Voormalige Agrarische Bedrijven - beleid
Elk jaar stoppen agrarisch ondernemers met hun bedrijf, vaak door-
dat er geen opvolger in beeld is. Vaak worden op een later moment 
de bedrijfsgebouwen gesloopt als daarvoor een woning in de plaats 
mag worden gebouwd. Als de gemeente ruimte biedt voor een 
bouwkavel ter compensatie van sanering van de bedrijfsgebouwen, 
is het belangrijk dat toekomstige bewoners van de nieuwe burger-
woning en voortgaande agrarisch ondernemers elkaar niet ‘in de 
weg zitten’. Veel locaties van stoppende agrarische bedrijven zijn 
uitstekend geschikt om positieve bijdragen aan maatschappelijke 
opgaven te kunnen realiseren; waaronder ruimte voor wonen, wer-
ken en recreëren. Maar als bedrijfsgebouwen niet worden gesloopt 
of benut voor gewenste maatschappelijke opgaven, dan faciliteren 
die bedrijfsgebouwen op enig moment vaak juist ongewenste ac-
tiviteiten. Daarmee liggen criminele activiteiten op de loer die bij-
dragen aan ondermijning. Het is belangrijk dat gemeente Stichtse 
Vecht een goed beleid heeft voor Voormalige Agrarische Bedrijven 
om gewenste activiteiten te faciliteren en ongewenste activiteiten 
te voorkomen. In dat beleid zou niet alleen aandacht dienen te zijn 
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voor de mogelijkheden van de bedrijfsgebouwen maar ook voor de 
resterende ambities van de (stoppende) ondernemer. De gemeente 
kan hierbij aanhaken op het beleid van de provincie Utrecht41.

7.3 Kavelruil 
Kavelruil met breed maatschappelijke belang 
Melkveehouders in gemeente Stichtse Vecht zullen onder invloed 
van maatschappelijke wensen, prikkels uit de markt, regelgeving van 
het Rijk en eigen ambities hun bedrijven vergroten, meer grondge-
bonden en/of natuurinclusiever maken. Voor al deze ontwikkelingen 
is extra grond nodig maar doordat gronden van de buurman zelden 
te koop zijn, zullen vaak gronden op afstand worden gekocht of ge-
pacht. Dat leidt tot een minder optimale bedrijfsvoering en extra 
verkeersbewegingen. Zo is het moeilijk om dieren te weiden op de 
veldkavel en zorgen de gronden op afstand voor veel extra transport-
kosten. Gelijktijdig zorgen extra verkeersbewegingen, met steeds 
grotere tractoren en machines voor overlast aan andere bewoners, 
bedrijven en recreanten. Met een geregisseerde kavelruil kunnen 
gronden van meerdere agrariërs worden uitgewisseld. Daarmee 
kan de landbouwstructuur sterk verbeteren, de overlast beperken 
en kunnen andere maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd. 
Doordat vaak gronden ‘over de gemeentegrenzen’ moeten worden 
geruild voor een optimaal resultaat is een betrokkenheid of initiatief 
van de provincie gewenst. 

7.4 Experimenteerruimte 
Ruimere mogelijkheden op bouwblok
De agrarische bedrijven in de verschillende deelgebieden kunnen 
in meer of mindere mate bijdragen aan de maatschappelijke op-
gaven van gemeente Stichtse Vecht. Zo kunnen bedrijven in het 
Weidegebied West sterk bijdragen aan het voorkomen van of aan-
passen aan de effecten van klimaatverandering, terwijl in Langzame 
Vecht de mogelijkheden voor verbreding en functieverandering gun-
stig zijn. Gelijktijdig zijn de ambities van individuele ondernemers 
binnen de deelgebieden heel verschillend. Hierdoor kunnen en wil-
len sommige ondernemers heel sterk bijdragen aan die maatschap-
pelijke opgaven terwijl andere ondernemers voorlopig niet zullen 
bijdragen. Door aan proactieve ondernemers beleidsmatige experi-

menteerruimte te bieden, kunnen agrariërs worden verleid en gesti-
muleerd om op korte termijn bij te dragen aan de maatschappelijke 
opgaven. Vormen van beleidsmatige experimenteerruimte waaraan 
agrarisch ondernemers denken, zijn een groter bouwblok om aan 
verschillende, ook niet-agrarische functies ruimte te bieden en ver-
gunningvrij (kleinschalige) evenementen te organiseren op agrari-
sche bedrijven met verbrede functies. 

7.5 Energietransitie 
Versterking netwerk
De hoeveelheid duurzame energie die de komende jaren zal worden 
opgewekt, is met name afhankelijk van de door de gemeente gebo-
den beleidsruimte en de capaciteit van het netwerk. In veel situaties 
is het rendement van de productie van duurzame energie geen be-
perkende factor. Zo zijn agrarisch ondernemers bereid te investe-
ren in duurzame energie als dat de primair agrarische functie niet 
beperkt. Zonnepanelen op staldaken en boerderijmolens (windmo-
lens tot 15 - 20 meter ashoogte) hebben geen negatief effect op de 
agrarische bedrijfsvoering of op het landschap. Agrariërs in Stichtse 
Vecht geven aan dat zij veel meer duurzame elektriciteit kunnen en 
willen produceren als het beleid en netwerk dat mogelijk maken. 
Knelpunt dat dan wel moet worden opgelost is het huidige netwerk. 
Dat is in veel situaties op dit moment niet toereikend voor afvoer 
van alle geproduceerde elektriciteit. Daarom is verruiming van de 
netwerkcapaciteit door Stedin cruciaal.

Harmonisatie ruimtelijk beleid
Gemeente Stichtse Vecht heeft er bewust voor gekozen om bij de 
(ruimtelijke) invulling van de opgave voor duurzame-energieproduc-
tie af te wijken van de buurgemeenten. Hierdoor is het mogelijk dat 
aan de rand van gemeente Stichtse Vecht, op het grondgebied van 
buurgemeenten, grote windturbines worden geplaatst, hetgeen op 
Stichtse Vechts grondgebied niet mogelijk is. Dan hebben inwoners 
van en agrarisch ondernemers in Stichtse Vecht wel de lasten van 
windturbines maar niet de lusten van dit deel van de energietransi-
tie. Agrarisch ondernemers geven aan dat zij bereid zijn te investe-
ren in grootschalige windturbines om zo een nog grotere bijdrage 
te leveren aan de energietransitie. De hiervoor benodigde ruimte 
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ontstaat als Stichtse Vecht haar ruimtelijk beleid harmoniseert met 
dat van buurgemeenten.

7.6 Gebiedsontwikkeling
Gebiedsgerichte aanpak 
De aanpak van het stikstofvraagstuk zal deels gebiedsgericht plaats-
vinden onder regie van de provincie. In die gebiedsgerichte aanpak 
kunnen ook andere maatschappelijke opgaven zoals de vernatting 
van de veenweiden (Regionale Veenweidestrategie) worden meege-
nomen. Gemeente Stichtse Vecht doet er goed aan om aan te haken  
bij de gebiedsgerichte stikstofaanpak, om zo de regionale veenwei-
destrategie en andere maatschappelijke opgaven zoals het voorko-
men van of aanpassen aan de effecten van klimaatverandering, te 
realiseren. In de gebiedsgerichte aanpak kan naar verwachting ge-
meente Stichtse Vecht de grootste resultaten boeken door naast de 
eigen agrarisch ondernemers te gaan staan. 

Grondbank
In heel Nederland ontstaan initiatieven waarbij niet-agrariërs inves-
teren in boerenland. Belangrijke motivatie voor die investeringen is 
de betrokkenheid en zorg van veel burgers voor het landschap en 
hun leefomgeving. Voorbeelden van deze private grondbanken zijn 
Land van Ons en Aardpeer. Naast private grondbanken zijn er ook 
publieke initiatieven zoals de Groen Ontwikkel Bedrijf van provincie 
Brabant. Met die ‘grondbank’ investeert de provincie in gronden die 
zij uitgeeft aan agrariërs. Net als bij de private grondbanken, zijn aan 
de verpachting van gronden door provincie Brabant voorwaarden 
ten aanzien van duurzaamheid, natuur en of landschap verbonden. 
Agrariërs die bereid zijn te voldoen aan die voorwaarden, kunnen 
met gronden uit een grondbank hun bedrijf verder ontwikkelen. Een 
grondbank van Provincie Utrecht (al dan niet met gemeenten en of 
private partijen) kan voor Stichtse Vecht een goed instrument zijn. 

Gebiedsfonds
Het realiseren van verschillende maatschappelijke opgaven vergt 
grote (collectieve) inspanningen. Voor die inspanningen zijn of ko-
men vergoedingen vanuit fondsen en regelingen van overheden en 
bedrijfsleven in beeld. Opgaven waarvoor (mogelijk) vergoedingen 

zijn te verkrijgen, zijn de aanpak van de vernatting van veengebie-
den (Valuta voor Veen) en of grootschalige productie van duurzame 
energie. Als het mogelijk is om de financieringsbronnen te bundelen 
in een gebiedsfonds, is het wellicht mogelijk om alle opgaven (kos-
ten-)effectief te realiseren en structureel te financieren.

7.7 Duurzame zuivel
Zuivel met kwaliteitslabel 
Zuivelbedrijven stimuleren melkveehouders om bovenwettelijke 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dit doen zij zowel via hun 
kwaliteitssystemen als via kwaliteitslabels. Voorbeelden daarvan zijn 
Weidemelk, PlanetProof, BeterVoor en BeterLeven. Met die kwaliteit-
slabels proberen zuivelbedrijven te voldoen aan wensen van consu-
menten en, net als voor biologische zuivel, een meerprijs te realise-
ren. De meerwaarde van onder label geproduceerde zuivel komt via 
een hogere melkprijs bij melkveehouders terecht. Zo kunnen alle 
partijen bijdragen aan de ontwikkeling van onder label geproduceer-
de duurzame zuivel. Melkveehouders door maatregelen te nemen 
op hun bedrijf, gemeente en provincie om deze maatregelen te on-
dersteunen, zuivelbedrijven en retailbedrijven door deze duurzame 
melk apart te verwerken en onder label te verkopen en consumenten 
door in de supermarkt te kiezen voor onder label geproduceerde 
duurzame zuivel. 
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Samengevat 
De hiervoor genoemde handelingsopties zijn in onderstaand 
overzicht samengevat, met daarbij in donkergroen de eerst ver-
antwoordelijke partij. In lichtgroen zijn de partijen aangeduid die 
medeverantwoordelijk zijn voor of anderszins betrokken zijn bij de 
betreffende handelingsoptie.

Dit overzicht geeft expliciet aan dat partijen op alle niveaus een rol en 
verantwoordelijk hebben om de in deze Perspectiefnota Landbouw 
beschreven gewenste landbouw en maatschappelijke opgaven te re-
aliseren. Samenwerking tussen alle partijen is essentieel. Daarom is 
het belangrijk om te starten met het versterken van de communica-
tie en de relatie met agrarisch ondernemers.

41. Zie https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/

vrijkomende-agrarische-bebouwing-vab

Tabel Samenvatting duurzame zuivel
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