
Van: Paul Rijken <prijken@ltonoord.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 15:45 
Aan: secretariaatbruinsslot <SecretariaatBruinsSlot@provincie-utrecht.nl>; secretariaatschaddelee 
<SecretariaatSchaddelee@provincie-utrecht.nl> 
CC: Meijer, Jacobine <jacobine.meijer@provincie-utrecht.nl>; Taskforce Stikstof 
<taskforce.stikstof@provincie-utrecht.nl>; rumelaer <rumelaer@gmail.com> 
Onderwerp: 10-puntenplan + aanbiedingsbrief 
 
Geachte gedeputeerden, 
 
In de bijlage het 10-puntenplan (met aanbiedingsbrief), zoals toegezegd tijdens de vergadering van 
de gebiedstafel op 30 september. 
 
Wij verzoeken u deze brief met bijlagen ook onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten. 
 
We willen benadrukken dat we zowel u als betrokken gedeputeerden, als Provinciale Staten, als de 
ondersteunende ambtenaren erkentelijk zijn voor de uitgesproken steun om niet blind te varen op 
de stikstofdoelstellingen, maar de brede natuurdoelstellingen én de toekomstvisie op de landbouw 
voor ogen te houden. De wetten, uitvoeringsinstrumenten en middelen waarmee we dit moeten 
doen vanuit het Rijk vertonen echter zulke gaten, dat een zinvol handelingsperspectief voor 
veehouders op dit moment ontbreekt. Wordt daar niet – met name vanuit het Rijk – de prioriteit 
aangegeven die noodzakelijk is, dan stokt de voorbereiding van de gebiedsprocessen en wordt het 
steeds moeilijker om verdere juridische ongelukken te voorkomen. In die zin moet deze brief en het 
10-puntenplan gelezen worden als aanmoediging om een krachtig signaal af te geven richting het Rijk 
om de weg die Utrecht voorstaat te plaveien. Maar ook op niveau van provincie is (als gevolg van?) 
het geboden inzicht in cijfers, instrumenten en middelen op dit moment onvoldoende om 
veehouders – uitgezonderd de veehouders die al meedraaien in de pilotgebieden – op een zinvolle 
manier aan te haken op de gebiedsprocessen. Om hier wel zo snel mogelijk naar toe te werken, 
zetten wij ons graag in om met de maatschappelijke partners tot een doorvertaling te komen van het 
versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht. Ook denken wij graag mee met de provincie hoe te komen 
tot heldere cijfers, werkende instrumenten en toereikende middelen om boeren in gebiedsprocessen 
tot forse emissiereductie te kunnen laten komen.  
 
Met vriendelijke groet, namens het stikstofcollectief landbouw Utrecht, 
 
Paul Rijken 
senior beleidsmedewerker LTO Noord 
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