
Geachte voorzitter en leden van de raadscommissie FL,

Ik ben Paul Gosselink eigenaar van melkveebedrijf Gosselink, ook wel bekend als boerderij Idink.

Wij hebben een melkveebedrijf, waarop wij werken en wonen, midden tussen het Idink- en 

Nibbelinkbos. Dit boerenbedrijf bestaat al sinds omstreeks 1200 en wij zijn de vijfde en zesde 

generatie Gosselink op dit bedrijf.

Als deze conceptvisie in ongewijzigde vorm wordt aangenomen, heeft dit zeer grote gevolgen voor 

de toekomst van ons bedrijf en gezin. Ons bedrijf heeft een opvolger, mijn zoon, die sinds twee jaar 

volledig in het bedrijf werkzaam is. Er is een overnametraject gestart om het bedrijf over te dragen 

aan mijn zoon. 

Hiervoor zijn al de nodige investeringen gedaan en zijn ook nog veel investeringen nodig. Zo willen 

we naar een duurzaam bedrijf door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Ook de transitie naar 

kringloop landbouw vraagt extra investeringen, zoals meer grondoppervlakte. Echter wordt de 

toekomst door deze visie erg onzeker:

 Leidt de visie tot een waardedaling van onze grond, waardoor onze investeringen onder 

water komen te staan?

 En kunnen we in de toekomst überhaupt nog verder boeren en wonen op boerderij Idink? Of 

zijn al onze gedane én toekomstige investeringen voor niets?

Daarom hebben wij bezwaar tegen de volgende punten in de visie en moeten deze volgens ons 

worden aangepast.

- Het gedwongen omzetten van gronden in de Groene Ontwikkelingszone naar het Gelders 

Natuur Netwerk. Zie hoofdstuk 5.5 in de visie.

- Het intekenen van nieuw aan te leggen bos over 90% van ons totale bedrijf. Zelfs over onze 

woningen, tuin en bedrijfsgebouwen. Zie groene strepen in de visiekaart van bijlage 4.

- De voorgenomen verandering in het pachtbeleid over het maken van pachtafspraken. Zie blz. 

44 van de visie

- Het toegevoegde uitvoeringsdeel B (hoofdstuk 7) moet uit de visie. Dit is een soort 

beleidsnota en hierover moet apart bezwaar kunnen worden gemaakt.

- Het totale kostenplaatje van alle aanpassingen zoals beschreven in de visie is zeer 

onduidelijk. (Dit kan wel oplopen tot enkele miljoenen.) Dit moet beter inzichtelijk gemaakt 

worden.

Deze visie heeft zo veel landbouwkundige, financiële en emotionele gevolgen voor ons bedrijf en 

gezin, dat er van de huidige situatie een economische en landbouwkundige waardebepaling moet 

komen. Zo hebben wij in de toekomst de mogelijkheid om alle financiële-, emotionele- en planschade 

te kunnen verhalen op de overheid. Ook zijn er dan juridische stappen mogelijk.

Tot slot wil ik een dringend beroep doen op alle betrokkenen;

Ga met ons in gesprek en wees eerlijk en duidelijk over de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Familie Gosselink  

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken op mailadres: 

MelkveebedrijfGosselink@outlook.com


