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Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen over de impact van stikstof op Houtense agrariërs

Geachte heren Ooms, Stiekema en Pelleboer,

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. **

Op 21 juli 2022 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van 
orde voor de raad over de impact van stikstof voor de Houtense agrariërs. Het college heeft begrip 
voor de maatschappelijke onrust die is ontstaan en ziet de onzekerheden waarmee Houtense 
agrariërs op dit moment moeten leven.   

Vraag 1: Wil het college zich inspannen om de impact van de plannen in kaart te (laten) 
brengen?

Antwoord: 
Ja, het college zal er bij het college van Gedeputeerde Staten op aandringen dat er bij de uitwerking 
van de gebiedsaanpak zo snel mogelijk helderheid ontstaat over de impact op de Houtense agrariërs. 
Op dit moment is er nog te veel onzekerheid over de exacte gevolgen om dit al aan te kunnen (laten) 
geven.

Vraag 2: Op hoeveel (#) agrariërs hebben (bij benadering) de stikstof regels impact?

Antwoord: 
Dat is nu nog niet te zeggen. De uitwerking van de plannen om de gewenste reductie te behalen moet 
nog beginnen. Daarnaast zijn er ook nog onzekerheden over het aandeel van verschillende sectoren 
en of de reductie te behalen is door middel van maatregelen binnen een bedrijf of enkel door het 
verminderen van het aantal dieren.  

In de gemeente Houten liggen geen Natura2000 gebieden. De dichtstbijzijnde Natura2000 gebieden 
zijn gelegen ten zuidwesten van Culemborg en ten zuidoosten van Wijk bij Duurstede. Tevens is er 
ten noorden van Utrecht een gebied gelegen. De invloed van stikstof die wordt uitgestoten in Houten 
lijkt daarmee beperkt. Stikstof wordt tot 25 kilometer van de bron meegenomen in berekeningen, maar 
vanaf 5 kilometer is de invloed (meestal) beperkt. De stikstofuitstoot heeft vanzelfsprekend wel invloed 
op de achtergrondconcentratie. De provincie is nu aan zet om voor 1 juli 2023 een gebiedsgerichte 
aanpak te maken. In deze gebiedsaanpak kan afgeweken worden van de percentages die nu door het 
rijk zijn genoemd (47% voor Houten), mits de natuurdoelen behaald worden.

Vraag 3: Is het college bereid om een soort aanspreekpunt in te richten voor Houtense 
agrariërs met vragen en/of hun zorgen willen delen? (Het gaat hierbij neervallen over stikstof 
vragen, maar ook andere vragen op bijvoorbeeld sociaaleconomisch vlak).

Antwoord: 
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De gemeente zal vanzelfsprekend agrariërs met vragen of zorgen op inhoudelijk of maatschappelijk 
terrein te woord staan, en proberen om de zorgen ambtelijk dan wel bestuurlijk waar mogelijk weg te 
nemen.

De Rijksoverheid heeft het proces rond de stikstofaanpak in gang gezet, de leidende rol in de 
uitwerking ligt op dit moment bij de provincies. Dat is dan ook het eerste loket voor vragen en zorgen. 
De provincies, vertegenwoordigd door het overkoepelend uitvoeringsorgaan BIJ12, hebben sinds 
2019 reeds een helpdesk voor stikstofvragen in relatie tot Natura2000 gebieden. Op hun website is 
tevens het meeste recente nieuws te vinden.

In het handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof provincie Utrecht wordt aangegeven dat er in 
het vervolgproces een helder informatiepunt ingericht moet worden. De verwachting is daarmee dat 
de provincie een dergelijke constructie zal optuigen en dat zullen we ook monitoren. 

Vraag 4: Welke mogelijkheden ziet het college om zich in te zetten voor behoud van en 
perspectief te bieden aan agrarische bedrijven in Houten?

Antwoord: 
Het college zal zich inzetten voor het behoud van het agrarisch karakter van het buitengebied. Dit 
doen we onder meer door in te zetten op agrarische structuurversterking, gericht op een duurzame 
toekomst voor Houtense boeren. 

Als de gebiedsgerichte aanpak door de provincie is ontwikkeld kunnen we pas overzien welke 
gevolgen deze heeft voor het verder vormgeven van de duurzame toekomst of perspectieven voor de 
agrariërs in Houten. In de uitwerking van de gebiedsaanpak zullen de gemeentes hoogstwaarschijnlijk 
betrokken worden. De gemeente zal daarnaast in contact blijven met LTO, NFO, Houtense boeren, 
inwoners en andere stakeholders in de uitwerkingsfase van de gebiedsaanpak. 

Vraag 5: Is het college bereid bij provincie en Rijk, al dan niet in samenwerking met andere 
gemeenten (U10) te lobbyen voor onderzoek naar concrete impact van stikstofreductie 
maatregelen op de betreffende agrarische bedrijven, de leefbaarheid van het platteland, de 
natuur, de volksgezondheid, alsmede de voedselvoorziening.

Antwoord: 
De provincie is nu eerst aan zet. Het college zal in het proces van het uitwerken van de provinciale 
plannen aangehaakt blijven bij de verschillende stakeholders om de gevolgen voor de genoemde 
thema’s zo goed als mogelijk in beeld te krijgen. Op korte termijn zal aansluiting gezocht worden bij de 
andere gemeenten binnen het Kromme Rijngebied (Wijk bij Duurstede en Bunnik) om te bespreken of 
en hoe er samengewerkt kan worden.  

Vraag 6: Is het college bereid de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten te verzoeken te 
blijven werken vanuit het breed gedragen handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof 
provincie Utrecht?

Antwoord: 
Het handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof van de provincie Utrecht lijkt meer handvatten te 
geven dan de tot nu toe verspreide informatie van het rijk. Hier wordt ook duidelijk ingezet op 
gebiedsprocessen en ‘het samen oplossen’ van de situatie, en daarmee niet de verantwoordelijkheid 
alleen bij de boeren neer te leggen. Of het handelingskader zorgt voor de door het Rijk gewenste 
reductie binnen de provincie is niet bekend, omdat er in het handelingskader wordt gefocust op de 
gebieden binnen de provincie en geen doorrekening wordt gemaakt van de reductie voor het verlagen 
van de landelijke achtergrondwaarde.

Het college ziet in dat het handelingskader meer houvast biedt dan de stikstofkaart van het Rijk. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met recente jurisprudentie en is het de vraag of het 
provinciale handelingskader nog toereikend is om de gewenste stikstofreductie te behalen. 

Vraag 7: Is het college bereid samen met relevante belangenorganisaties (agrarische en 
natuur- en milieuorganisaties), regelmatig de stemming in landelijk gebied te peilen, agrariërs 
zoveel mogelijk te ondersteunen (bijv. met informatie), en zo nodig (te lobbyen voor) 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/informatiepunt-stikstof-en-natura-2000/helpdesk/
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aanvullende ondersteuningsmaatregelen, zodat agrarische bedrijven én natuur behouden 
kunnen blijven (bijvoorbeeld door het stimuleren van biologische en minder intensieve 
landbouw)?

Antwoord: 
Ja, wij blijven in nauw contact met relevante stakeholders om goed zicht te houden op wat er leeft. 
Waar mogelijk en nodig doen we dat samen met Kromme Rijngemeenten. In het gesprek met LTO, 
dat burgemeester Isabella en wethouder Van den Berg op vrijdag 19 augustus jl. gevoerd hebben, 
heeft LTO namens hun achterban hun zorgen uitgesproken over de huidige situatie. In het gesprek is 
begrip getoond en het college zal de zorgen doorvertalen richting de provincie zodat we de 
onzekerheden bij de agrariërs zo goed mogelijk kunnen adresseren. Daarnaast is wethouder Van den 
Berg ook aangesloten bij de gesprekken over de uitwerking van de planvorming vanuit de provincie en 
zal hij zeker aandacht hebben voor een duurzame toekomst voor agrariërs en natuur. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Hugo Smorenburg via telefoonnummer (06) 11 
35 39 19.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, 

$handtekening$

de burgemeester,
ndtekening2$

A.J. Barink                                             G.P. Isabella
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