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Betreft:	 Nieuwe aanpak voor Marickenland 

Dames en heren, 

De Raad van State heeft het beroep van LTO Noord Utrecht tegen het bestemmingsplan Marickenland geheel 
gegrond verklaard. Zij oordeelde dat het toekennen van een natuur- of recreatiebestemming aan de agrarische 
gronden door gemeente en provincie niet had mogen gebeuren, zonder te kijken naar de consequenties voor 
individuele bedrijven. 

Natuurlijk zijn wij tevreden met deze uitspraak. Deze uitspraak toont aan dat, met de in Marickenland gekozen 
aanpak, de overheid op een dood spoor zit. Hier is nog gekozen voor een top-down werkwijze, waarbij de 
overheden en natuurorganisatie met elkaar uitmaken welke inrichting en uitwerking goed voor ons is. Die manier is 
wat LTO Noord betreft nu echt verleden tijd. 

Ongetwijfeld zult u binnenkort door het college van GS worden geinformeerd en zal over het vervolg moeten 
worden gesproken. LTO Noord vraagt u nadrukkelijk om nu echt te kiezen voor een andere aanpak. Daarbij dient 
centraal te staan dat de planvorming en uitwerking gezamenlijk met de boeren wordt opgepakt. Te lang hebben 
alleen de ecologische en recreatieve doelen centraal gestaan. Maar het gaat 66k om haalbaarheid en draagvlak. 
Welke doelen zijn haalbaar? Welke rol kunnen de boeren daarbij spelen en wat betekent dat voor de 
bedrijfsvoering? Dat zijn vragen die we met elkaar moeten beantwoorden. Deze uitspraak van de Raad van State 
en bijvoorbeeld de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur bieden de ruimte om elkaar te vinden. 

Laten we gezamenlijk die handschoen oppakken! 
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