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Aan de gemeenteraad en het college van B&W gemeente Enschede 

Langestraat 24 

7511 HC Enschede 

 

Enschede, 23 juni 2022 

Geachte raad, geacht college, 

 

Op vrijdag 10 juni heeft minister van der Wal (Natuur en Stikstof) de stikstofbrief aan de Tweede 

Kamer gestuurd met daarin de richtinggevende doelen voor de provincies om mee te nemen in de 

gebiedsprocessen. Het bestuur van Stawel heeft hier kennis van genomen en is zeer bezorgd over de 

gevolgen voor onze Enschedese boeren. Is er in de toekomst nog ruimte voor boeren in Enschede?  

De onrust in de sector is groot, het gevoel leeft sterk dat het kabinet de botte bijl hanteert om de 

stikstofproblematiek aan te pakken en geen perspectief biedt aan de boeren. Grofweg stelt het 

kabinet dat er drie oplossingen zijn; verduurzamen, verplaatsen of beëindigen. 

Voor Enschede zijn er verschillende categorieën voor de reductie van de emissie. 

• 95% in de Natura 2000 gebieden ( voor Enschede met name de gebieden Lonnekermeer, 

Aamveen, Witte Veen, Buurserzand en Haaksbergerveen) 

• 70% in een gebied van 1 kilometer hemelsbreed rondom de N2000 gebieden 

• 47% in de overige (transitie)gebieden in de gemeente Enschede. 

 

Waarom is er zoveel onrust? Veel boeren ervaren het als een dictaat waarbij er eenzijdig naar de 

landbouw gekeken wordt. Een reductie van emissie oplopend tot 95% betekent einde bedrijf als dit 

ingevuld moet worden met een inkrimping van vee. Maar verduurzamen met nieuwe technieken 

gaat ook niet vanzelf en kost tijd en inzet van middelen die niet zomaar beschikbaar zijn. Bovendien 

worden innovaties en technische maatregelen op dit moment in de rechtbank vaak als onvoldoende 

zeker gezien.  

Als dit beleid dus werkelijkheid wordt dan is het einde bedrijf voor alle agrariërs in en rondom de 

Natura 2000 gebieden. En in de overige gebieden (transitiegebieden) zal bij een reductie van 47% 

minimaal de helft van de bedrijven afvallen! Dit heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied in 

Enschede en omgeving.  

In 2019 heeft het Kadaster in samenwerking met Wageningen U&R een landbouwanalyse uitgevoerd 

in Enschede. Op dat moment waren er nog 52 melkveebedrijven, 3 varkenshouderijen en 1 

pluimveebedrijf. Agrarisch Enschede is vooral grondgebonden en extensief. De inschatting was dat 

de komende 10 jaar het aantal bedrijven een geleidelijke autonome daling zou laten zien. Maar als 

dit stikstofbeleid eenzijdig wordt uitgevoerd betekent het dat we versneld afkoersen op meer dan 

een halvering van het aantal bedrijven. 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/christianne-van-der-wal-zeggelink/documenten/kamerstukken/2022/06/10/startnotitie-nationaal-programma-landelijk-gebied
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Het bestuur van Stawel maakt zich grote zorgen om het effect dat dat zal hebben op de leefbaarheid, 

vitaliteit en sociale cohesie in het buitengebied.  

 

We zullen als gemeenschap deze problemen samen moeten aanpakken, gebiedsgericht en in een 

aanvaardbaar tempo. Waarin ook toekomstperspectief voor boeren en de leefbaarheid van het 

landelijk gebied belangrijke pijlers zijn. U gaat de komende tijd nog veel over dit onderwerp en onze 

zorgen horen. Kunnen we op uw steun rekenen? 

Hoogachtend, 

Bestuur Stawel 

 

 

PS 

De provincie Overijssel is in 2021 al gestart met de Gebiedsgerichte Aanpak stikstof (GGA stikstof). Er 

wordt in deelgebieden gewerkt aan de gebiedsagenda (Enschede valt onder Zuidoost Twente). Deze 

gebiedsagenda leidt tot een ‘plan van aanpak’ op 1 juli 2023. In het plan van aanpak moet de 

provincie laten zien hoe zij van plan is om de reductiedoelstellingen te gaan halen van 50% in 2030. 

Veel informatie is al verzameld en inzichtelijk gemaakt via een provinciale website. 

https://ggahub-stikstof-overijssel.hub.arcgis.com/

