
Bijlage 2 
Inspreektekst van de heer Hoogenboom in de vakcommissie RGW, d.d. 20 november 2019 
 
‘Geachte voorzitter, geachte commissie leden. 
 
Ik zal mijzelf kort voorstellen: ik ben Gijs Hoogenboom, gemeenteraadslid in Oudewater. Ik spreek 
namens alle raadsleden. Ik wil graag het volgende onderwerp aan jullie voorleggen: de maisteelt op 
veengrond. 
 
Nadat op 18 oktober 2018 het bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp en Papekop door de 
gemeenteraad van Oudewater vastgesteld was, kregen wij op 11 december 2018 vanuit de provincie 
een zienswijze om de ruwvoedergewassen zoals maisteelt, waarbij de kleilaag op veengrond minder 
dan 30 cm is, te verbieden binnen het betreffende bestemmingsplan.  
Deze regel is ingesteld omdat er bij diep bewerken van de grond, zoals omploegen, veen naar de 
bovengrond wordt gehaald. Dit kan leiden tot veenoxidatie wat weer leidt tot bodemdaling. 
Heel begrijpelijk, zijnde het niet dat er alternatieven beschikbaar zijn. 
 
Door bijvoorbeeld mais te verbouwen volgens het zogenaamde strokenteeltprincipe wordt de 
bodem alleen op de plekken waar de mais staat in stroken van 15 cm breed en 15 cm diep beplant. 
Hierdoor wordt de bodem verder niet omgeroerd. Sterker nog, wanneer er koeien buiten lopen 
vertrappen zij de grond nog dieper.  
 
Dit jaar heeft landbouwminister Schouten de wens geuit om een transitie op te starten naar 
kringlooplandbouw in 2030. Hierbij is het meer dan passend dat een veehouder zijn voer dicht bij zijn 
bedrijf kan telen. 
Ook gaan er steeds meer geluiden op dat de veehouderij het zogenaamde stikstofarme voer aan 
moet gaan bieden aan het vee, waarbij mais door het lage percentage ruwe eiwitten een zeer 
geschikt voedergewas is. 
Dit in ogenschouw nemend zou er logischerwijs dus meer mais geteeld moeten worden in de regio. 
 
Het is naar onze mening dan ook onterecht en vergaand om de teelt van ruwvoedergewassen op 
veengrond te verbieden in de provincie Utrecht, terwijl er innovatieve alternatieven zijn en hiermee 
de directe bedrijfsvoering van de boeren nog verder bepaald wordt. 
We gaan een transitie in de landbouw niet voor elkaar krijgen als de sector niet kan innoveren en 
vanaf meerdere kanten met onnodige regels wordt overspoeld. Deze transitie moet bottum-up 
gebeuren in plaats van top-down. 
 
Ik heb daarom twee verzoeken: 
- Willen jullie vanuit de provincie Utrecht het verbod op maisteelt op klei op veengrond herzien? 
- Wil de provincie Utrecht behoudend zijn met het opstellen van regels bovenop landelijk beleid als 
het gaat om de transitie van de landbouw? 
 
Het is hier en daar een vrij technisch verhaal, als er vragen zijn hoor ik het graag. Daarnaast heeft de 
griffier mijn contactgegevens en ik ben zeker bereid om achteraf een verdere toelichting te geven. 
 
Bedankt voor uw aandacht.’ 
 
 
 
 


