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Dronten, 07-01-2022 

Aan: de Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland, de heer J. Berends 

Postbus 9090  

6800 CX Arnhem 

cvdk@gelderland.nl 

 

Van: Stichting Stikstofclaim 

Onderwerp: Integriteitskwestie/belangenverstrengeling 

Geachte heer Berends. 

Als beleidsmaker, vergunningverlener en handhaver is de Provincie Gelderland als overheid de meest 

en sterkst bepalende partij, zeker bij de ontwikkelingen op het platteland. 

Met de beleidsvoornemens van zowel de landelijke overheid alsook de provincie zelf inzake de 

inrichting van het landelijk gebied en de uitvoering van de diverse gebiedsbepalende beleidsplannen 

op het gebied van ruimtelijke ordening, water, stikstof, klimaat en energie en als vergunningverlener 

en handhaver is de provincie, haar bestuur en haar medewerkers sterk bepalend voor de 

ontwikkelingen en de toekomst van vele landbouwbedrijven en boerengezinnen. 

Vanuit die verantwoordelijkheid mogen die landbouwbedrijven en boerengezinnen verwachten dat 

de provincie, haar bestuur en haar medewerkers op een objectieve, transparante wijze plannen 

ontwikkelen en tot besluitvorming komen. 

Persoonlijke of zakelijke belangen van bestuurders en medewerkers dienen hierbij geen rol te 

kunnen spelen. 

Medewerkers die persoonlijk dan wel zakelijk, direct of indirect belangen hebben bij bepaalde 

beleidsontwikkelingen en/of -plannen, dienen bij het ontwikkelen en uitvoeren van dergelijke 

plannen geen rol te vervullen. 

Bij de Provincie Gelderland is de heer R. Goderie als ecoloog werkzaam op het gebied van 

natuurbeleid en programmering. 

Naast het werk bij de provincie is de heer Goderie volgens openbare KvK bronnen al sinds 2002 actief 

als voorzitter van Stichting Taurus die grote grazers exploiteert in de diverse natuurgebieden (ook in 

Gelderland), directeur van Wildernisvlees BV, die het vlees van de grote grazers vermarkt en ten 

slotte actief als auteur en zelfstandig ecoloog onder de naam Goderie Ecologisch Advies. 
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Door bovenstaande activiteiten heeft de heer Goderie aanmerkelijke belangen, als ecoloog en 

beleidsvoorbereider in de provincie Gelderland, om het aandeel van gebieden welke beschikbaar 

kunnen komen voor zijn eigen onderneming en de Stichting Taurus en voor de productie van 

“Wildernisvlees” zo groot mogelijk te laten zijn. 

Dit is mede een opvallende zaak omdat de provincie Gelderland nu juist de provincie in Nederland is 

die de meeste “natuur” heeft bij geplust in de uiterwaarden in Aerius rekenmodel en extreem veel 

zoekgebieden heeft ingetekend waardoor veel boerenbedrijven in potentie dienen te wijken voor 

natuur. 

De integriteit van bestuur en besluitvorming staan door deze verwevenheid van functies van de heer 

Goderie onder druk. 

Wij vinden deze verwevenheid zeer zorgwekkend en horen graag van u hoe de objectieve 

planvorming en besluitvorming voor de in Gelderland wonende boerengezinnen gewaarborgd is. 

 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Stikstofclaim, 

John Spithoven, voorzitter 


