
  

 
Amendement  
 

 
Onderwerp: Zienswijze concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U16 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 15 juli 2021 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 
raadsbesluit als volgt aan te passen: 
 
De zienswijze op het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) met nummer D/21/024155 vast te 
stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 

(…) 
 
Te wijzigen in: 
 
De zienswijze op het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) met nummer D/21/024155 
gewijzigd vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 

(…) 
 
Tevens stelt ondergetekende voor om het raadsbesluit als volgt aan te vullen: 
 
3. Aan de zienswijze vanuit de gemeenteraad met nummer D/21/024155 wordt onder het 
kopje ‘Ambities voor werken en groen + landschap’ de volgende alinea toegevoegd: 
 
‘Natuurinclusieve landbouw is het belangrijkste onderdeel van nieuwe natuur. Dit willen wij 
expliciet benoemd zien in het IRP. Voordat een voorstel wordt gedaan voor nieuwe natuur, 
moet bij de huidige beheerder worden nagegaan welke activiteiten er nu plaatsvinden om de 
biodiversiteit te verbeteren. De 4110 hectare die genoemd wordt in het concept IRP voor 
nieuwe natuur en recreatie moet als laatste onttrokken worden aan de agrarische sector. Alle 
ideeën moeten in samenspraak en overleg met de agrarische sector opgepakt worden, zodat 
er echt een plan is om natuurdoelen te halen en de sector en de natuur er beiden op vooruit 
kunnen gaan.’ 
 

 
Toelichting:  
Met het uitvoeren van dit IRP, moet het toekennen van nieuwe natuur niet het tegenstelde 
effect hebben. Bespreek daarom met huidige beheerder, wat hij nu doet om natuur een 
plaats te geven. Als je spreekt over nieuwe natuur, dan moet dit in samenspraak met de 
beheerder zodat hij zijn bedrijfsvoering kan combineren met de ambitie van 
natuurversterking. Helaas zien we niet in het IRP terug dat onder nieuwe natuur, ook 
natuurinclusie landbouw als belangrijk onderdeel thuishoort. In Oudewater wordt er al heel 
veel gedaan aan natuurinclusieve landbouw.  
 



 
Binnenkort start er bij de ANV (Agrarische Natuur Vereniging) in Oudewater een nieuw 
project, ook wel Agroforestry in de Lopikerwaard. Agroforestry is een relatief nieuw begrip, 
het is een vorm van landgebruik waarbij bomen/struiken en veeteelt op hetzelfde perceel 
voorkomen. Je kunt dan denken aan percelen waarop bijvoorbeeld notenbomen groeien en 
vee kan grazen, of aan zgn. ‘voederhagen’ waar vee van aangeplante bomen en struiken 
kunnen knabbelen om zo hun benodigde voedingsstoffen en mineralen op natuurlijke wijze 
te verkrijgen. Met dit project willen we bijdragen aan herstel van natuur en biodiversiteit. 
Maar er is uiteraard ook oog voor verdienmodellen voor de agrariër.  
 
Daarnaast heeft de agrarische sector die grond zelf hard nodig om te verduurzamen en te 
extensiveren.  
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
J. Broere   D. Stapel  G.W.J. Hoogenboom 
Fractie ChristenUnie-SGP Fractie CDA  Fractie VVD/D66 
 

 
Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 15 juli 2021. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 
 
       …………………………..  …………………………. 
 
   …………………………...  …………………………. 
 
 
De griffier,    De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                        drs. D. de Vries 
 

 


