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Verslag CCA-regioavond Utrecht 
 
Er moet veel gebeuren en we moeten het samen doen! 
 
Derk Boswijk, Tweede Kamerlid van het CDA, ging in Kamerik in gesprek met circa 30 
mensen over de uitdagingen van de landbouw, met name over het stikstofvraagstuk. Zijn 
boodschap was: ‘er zijn geen gemakkelijke oplossingen, laten we zoeken naar wat 
rechtvaardig is.’ 
 
Opening 
De voorzitter Martien Oussoren heet iedereen  van harte welkom, in het bijzonder Derk 
Boswijk, de spreker van deze avond. Hij leest uit Jesaja 43:1-7.  Ondanks onzekere tijden 
in de sector en in de wereld zegt God tegen ons: ‘Ik zal u nooit verlaten.’ Jezus heeft alle 
macht in hemel en op aarde. Dat mag ons troosten en sterken. Daarna zingen we psalm 
75:1 en 6 en begint de voorzitter met gebed. 
 
Gesprek 
Derk Boswijk krijgt het woord en stelt voor om geen 
presentatie met een beamer te houden, maar juist 
het gesprek aan de gaan. 
 
Grondgebruik. 
 De discussie over stikstof gaat niet alleen over 
boeren en natuur. Ook voor nieuwe woningen is 
grond nodig. In perspectief; voor nieuwe woningen 
is ongeveer 1.5% van het totale landbouwareaal 
nodig. Wees wel zuinig met landbouwgrond en 
plaats daar geen zonnepanelen op. Doe dat vooral 
op daken van huizen, stallen en gebouwen. 
 
Opkopen.  
Voor bepaalde bedrijven die wel willen ophouden 
heeft de overheid geen belangstelling. Toch zou de 
overheid er goed aan doen om die wel op te kopen, 
om zo mogelijkheden tot uitruil te hebben. 
Nederland heeft immers ervaring met grote 
ruilverkavelingen.  
 
Gebied.  
Het beruchte stikstofkaartje is gelukkig van tafel. Nu is het de bedoeling om op regionale 
schaal tot oplossingen te komen. Probleem hierbij is dat de overheid te weinig 
deskundige mensen heeft om die gebiedsprocessen te kunnen bemensen. Tegelijkertijd 
zijn er mooie regionale voorbeelden waar dat goed verloopt, laat ons dat inspireren.  
 
Grote bedrijven.  
Dat grote bedrijven zoals Schiphol ook stikstofruimte opkopen is juridische niet tegen te 
houden. Toch zou de overheid meer regie op ie schikstofmarkt moeten nemen om zo het 
vertrouwen in de overheid niet verder te laten dalen. 
 
Veenweide. 
Dit zijn ‘ingewikkelde’ gebieden. Als christen heb je de verantwoordelijkheid om goed 
met de schepping en de natuur om te gaan. Als je het hele gebied onder water zet, heb 
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je wel minder methaan maar meer lachgas. Bovendien zijn de veenweidegebieden heel 
divers, soms per weiland verschillend. Ondergrondse drainage is een goed begin. Maar 
er zijn ook nadelen aan verbonden.  Er is dus maatwerk nodig en de overheid moet open 
staan voor goede ideeën en innovatie. 
 
Wereld.  
Nederland is een bijzonder land; dichtbevolkt, een deltagebied met zeer vruchtbare grond 
en veel transport. Vanuit de hele wereld wordt naar ons gekeken hoe wij met die 
uitdagingen omgaan.  
 
Politiek.  
Er is in Tweede Kamer weinig kennis over landbouw en liefde voor het boerenleven. Toch 
zullen we samen de problemen op moeten lossen. Boswijk stelt de huidige problemen als 
volgt voor: ‘de emmer met stikstof, dioxine en ammoniak is vol, er zal dus eerst wat uit 
moeten voordat je er weer wat aan toe mag/kunt voegen. We weten allemaal dat er iets 
moet veranderen, niet alleen bij de agrarische sector, ook vanuit onze zorg voor de 
schepping, en vooral in meer sectoren en bij burgers.’ 
Als politicus, zeker als je in het kabinet zit, heb je allerlei afwegingen te maken. Je hebt 
rekening te houden met veel verschillende meningen. Boswijk geeft aan dat hij veel 
bewondering heeft voor politici die veel kritiek krijgen maar achter de schermen veel 
goed werk doen. De samenwerking met ChristenUnie ervaart hij als fijn. Als politicus heb 
je veel met nepnieuws te maken. het is een kunst om je daar niet door te laten leiden, 
maar je te richten om wat echt belangrijk is. 
 
Bedankt                                                                                                                                                                        
De voorzitter bedankt Derk Boswijk voor zijn aanwezigheid, op deze manier was hij één 
van ons. We zingen psalm 103:11 waarna de voorzitter een dankgebed uitspreekt.                                                            
Er wordt onder het genot van een drankje nog even nagepraat. 
 

Heleen en Evert Blaauwendraad 


