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Elsloo, 13 november 2019 

 

Betreft: Onze zorgen omtrent de toekomst van onze agrarische sector 

 

 

Geachte leden van het College en de gemeenteraad, 

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er de laatste weken veel hectiek is rondom het 

stikstofdossier. Dit onderwerp was naast de onvrede over de manier waarop de 

agrarische sector in de media vaak wordt weggezet, de belangrijkste reden om op 1 

oktober naar Den Haag te gaan. Niet alleen de agrarische sector, maar ook andere 

sectoren zoals de bouw worden door stikstof ontregeld.  

Wij willen u graag onze zorgen kenbaar maken over de op stapel staande 

regelgeving – zowel landelijk als provinciaal – en wat dit betekent, niet alleen voor 

onze sector, maar ook voor onze gemeente. Ook na de afgekondigde maatregelen 

van vandaag blijft het beleid zeer onzeker. 

 

Even een beetje achtergrond… 

LTO wil dat Nederland snel uit de stikstofimpasse komt. Er moet maatwerk per gebied 

komen en gedwongen generieke krimp is onacceptabel. Bovendien mag het 

stikstofprobleem niet op boeren worden afgeschoven. Het verminderen van emissies 

is immers de verantwoordelijkheid van alle sectoren van Nederland. Samen met 

VNO-NCW en MKB Nederland pleitten we dan ook voor een realistische 

drempelwaarde om Nederland zo snel mogelijk van het stikstofslot te verlossen. 

Het kabinet heeft een deel van die inbreng overgenomen, maar ook een aantal 

voor ons onacceptabele maatregelen voorgesteld. De koppeling tussen ammoniak 

en fosfaat-/dierrechten, een afroming van 30% en inname van latente ruimte bij 

salderen gaan wat ons betreft te ver.  

 

Toekomstbeeld Ooststellingwerf 

De gemeente Ooststellingwerf is van oudsher een landbouwgemeente. Veel van de 

agrarische bedrijven in onze gemeente zijn grondgebonden melkveehouderijen. Er is 

in de voorgestelde regelgeving sprake van generieke krimp, inname van latente 
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ruimte, het afromen bij overdrachten en intern en extern salderen. Al deze 

maatregelen hebben tot gevolg dat de veestapel kleiner wordt. 

 

Als de agrarische sector in onze gemeente zou krimpen, dan verliezen niet alleen de 

stoppende agrariërs hun werk, maar ook aanverwante bedrijven zoals bijvoorbeeld 

loonbedrijven, voer- en machineleveranciers verliezen dan banen. Deze mensen 

zullen deels naar elders verhuizen, omdat er hier voor hen geen werk meer is. 

Vervolgens ontstaat wellicht een sneeuwbaleffect; de slager, bakker, nieuwe 

middenstand, etc. heeft minder klandizie, maakt geen winst meer en verkast op den 

duur naar een meer winstgevende gemeente.  

Bouwbedrijven gaan failliet, omdat er door de stoppende agrariërs niet meer 

gebouwd wordt. Daarnaast is wel stikstof vrijgekomen door het lagere aantal 

gehouden dieren, maar de depositie door andere sectoren is nog steeds te hoog 

voor een groot deel van de gemeente, waardoor er geen nieuwe vergunningen 

mogen worden afgegeven. Hun werknemers vertrekken ook naar elders. Uiteindelijk 

loopt onze gemeente dan leeg. 

 

Een ander gevolg van de voorgestelde maatregelen is dat het de ondernemers die 

door willen gaan niet stimuleert. Innovatieve maatregelen nemen om een stal 

minder stikstof te laten uitstoten (intern salderen) kosten geld. Geld dat wordt 

verdiend met het houden van dieren. Door innemen van latente ruimte of generieke 

krimp verdient de ondernemer minder en wordt investeren onmogelijk.  

 

 

Wat wel zou kunnen 

Een gebiedsgerichte aanpak zou mogelijkheden kunnen bieden voor de lange 

termijn. Hiervoor is echter wel noodzakelijk dat er een gedegen meetsysteem komt, 

waarbij de depositie kan worden gemonitord en de bron van de stikstofproductie 

wordt gelocaliseerd. Op dit moment is niet hard te maken waar de stikstof vandaan 

komt en hoe schadelijk deze is. Een voorbeeld; in het Fochteloërveen leven volgens 

Natuurmonumenten 12.000 ganzen. Die poepen daar ook. De laatste jaren is het 

aantal ganzen in het natuurgebied rap toegenomen. De stikstofwaarde in de 

bodem neemt ook toe, maar aan wie kan deze worden toegerekend? 

Dus: eerst alles meten en dan maatregelen ontwikkelen! 

Om door een gebiedsgerichte aanpak tot goede resultaten te komen, heeft het 

weinig zin nu al concrete maatregelen te bedenken. Alles staat of valt met het 

meten. 

 

Op de korte termijn zou een drempelwaarde al een heleboel problemen in de 

bouwsector en ook in de agrarische sector ondervangen. De vergunningverlening 

kan dan weer op gang komen en er wordt voorkomen dat bedrijven failliet gaan 

doordat ze niet aan het werk kunnen. 

 

Wij willen u als  College en gemeenteraadsleden oproepen om te zorgen dat onze 

gemeente in de toekomst leefbaar blijft, er geen leegloop plaatsvindt en er dus 
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werkgelegenheid zal zijn. Wellicht kunt u onze zorgen kenbaar maken bij de 

provincie, zodat zij dit meenemen in hun overwegingen bij het ontwikkelen van het 

toekomstig beleid. 

 

Ook zouden wij heel graag willen meepraten, mocht het komen tot het opstellen 

van een gebiedsgerichte aanpak rondom de N2000 gebieden in onze regio. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van LTO Noord: 

https://www.ltonoord.nl/dossiers/ammoniak-en-stikstof/nieuws/2019/10/25/geen-

oplossingen-zonder-constructieve-

gesprekken?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv 

 

 

Met bezorgde groet, 

ABO Ooststellingwerf 
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