
Communiqué Boerenbijeenkomst Alblasserwaard 29 september 2022 
 
Op 29 september hebben 180 boeren en boerinnen uit de Alblasserwaard op uitnodiging van de 
gemeente Molenlanden gesproken over de toekomst van de landbouw. Onder hen waren veel jonge 
ondernemers. De avond was een vervolg op de bijeenkomst van 29 augustus 2022. 
  
Het Rijk heeft provincie Zuid-Holland de opdracht gegeven om uiterlijk juli 2023 met een Gebiedsplan 
te komen dat bijdraagt aan doelen voor natuur, water en klimaat. De provincie wil dit samen met 
gebieden oppakken. De gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat de boeren in de gemeente 
eerst hun mening mogen geven over de vraag of dit vanuit het gebied, bottom-up, zou kunnen 
worden aangepakt. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar te bepalen onder welke 
randvoorwaarden de boeren uit de Alblasserwaard met voorstellen willen en kunnen komen om te 
werken aan de toekomst van de vitale landbouw in het gebied.  
  
Tijdens de avond op 29 september bespraken de aanwezigen boeren 11 randvoorwaarden die door 
een boerenwerkgoep werden gepresenteerd en nader toegelicht. De sfeer in de zaal was constructief 
met ruimte voor aanscherping van de randvoorwaarden. Vervolgens werden de randvoorwaarden in 
stemming gebracht. Een overgrote meerderheid in de zaal stemde in met de opgestelde 
randvoorwaarden. De definitieve randvoorwaarden (inclusief toelichting) worden verstuurd naar de 
deelnemers en gepubliceerd op de gemeentelijke website www.molenlanden.nl/landbouw   
 
De boerenwerkgroep gaat nu met ondersteuning van de gemeente Molenlanden de volgende 
stappen zetten:  

• De gemeente organiseert keukentafelgesprekken met alle boerenbedrijven in de 
Alblasserwaard. Doel van de gesprekken is om in beeld te brengen: 

o Welke ambities en ontwikkelstrategie ondernemers hebben voor hun bedrijf. 
o Welke kansen en belemmeringen ze zien om daaraan te werken. 
o Of en hoe ondernemers aan de slag willen met het verbeteren van natuur- 

en  waterkwaliteit en verminderen van uitstoot broeikasgassen.  
o Welke ondersteuning hiervoor nodig is en van welke partijen.  

• De gemeente bereidt met de boerenwerkgroep het gesprek voor tussen boeren en provincie 
Zuid-Holland over: 

o De opgestelde randvoorwaarden om te komen tot een Gebiedsplan 
o Het verzamelen van informatie over de situatie (oorzaken, oplossingsrichtingen) in 

de Alblasserwaard op het gebied van water, natuur en klimaat. Dit in samenwerking 
met waterschap en andere partijen. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage van 
andere sectoren, de invloed van bijvoorbeeld ganzen, en inlaatwater. 

• De volgende boerenbijeenkomst staat in het teken van een gesprek met de gedeputeerden 
van de provincie Zuid-Holland over de opgestelde randvoorwaarden voor het maken van een 
Gebiedsplan en welke kansen we zien in de Alblasserwaard. 

  
Een boerenwerkgroep van 30 boeren en boerenvertegenwoordigers begeleidt deze stappen. De 
werkgroep komt regelmatig bij elkaar. Bent u geïnteresseerd geraakt dan bent u van harte welkom 
om deel te nemen aan deze bijeenkomsten! Aanmelden kan via  landbouw@jouwgemeente.nl 
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