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Achtergrond 
Het kabinet lanceerde vrijdag 10 juni plannen met richtinggevende doelen voor 
stikstofemissiereductie. 
Op kaarten is te zien dat er in grote delen van Nederland van de landbouw wordt geëist 
dat er 45, 70 of zelfs 95% van stikstofemissie gereduceerd moet worden. Naast de 
reductie van stikstof in en rond de zogenoemde Natura 2000-gebieden, worden ook 
voor andere landbouw- en natuurgebieden waar geen sprake is van stikstofgevoelige 
natuur, ambities vastgesteld (zoals Veenweide). 
 
Analyse 
De stikstofambities van dit kabinet worden opgehangen aan verspreidingsmodellen en 
de zogenoemde Kritische Depositiewaarden (KDW). Nederland is het enige land dat dit 
doet en daarmee zijn we in een juridisch moeras terecht gekomen. De natuur is 
hiermee niet geholpen. 
 
De oplossing van het stikstofprobleem wordt op dit moment vrijwel volledig 
afgewenteld op de agrarische sector en andere sectoren zoals (vlieg-)verkeer, industrie 
worden uit de wind gehouden. Sterker nog de stikstofruimte die nu bij de agrarische 
sector gehaald gaat worden, moet worden gebruikt om extra stikstofuitstoot in andere 
sectoren mogelijk te maken. (zoals voor woningbouw)  
 
Het kabinet negeert voorstellen die vanuit sector en samenleving zijn gedaan om tot 
realistische stikstofvermindering te komen. De stikstofambities die het Kabinet nu 
formuleert zijn alleen maar haalbaar via een grootschalige sanering van agrarische 
bedrijven. Dit heeft grote onaanvaardbare sociaaleconomische en maatschappelijke 
gevolgen voor het landelijk gebied. Gezinsbedrijven worden geofferd, ketens van 
agrarische voedselproductie worden ontregeld met verpaupering van het buitengebied 
als gevolg.  
 
Gezamenlijk standpunt van de landbouw 
Wij vormen één front 
Het stikstofbeleid moet van tafel. De stikstofdoelen zijn onrealistisch en zorgen voor 
een kaalslag op het platteland. Er is draagvlak voor verdere verduurzaming, echter niet 
op basis van modellen, maar op basis van realtime meten van stikstofuitstoot en 
neerslag. En breng vooral de werkelijke staat van de natuur objectief in kaart en de 
factoren die het welzijn van de natuur kunnen verbeteren. Neem onze sector serieus en 
geef de ruimte aan gebiedsgerichte oplossingen waarbij innovatie in de sector centraal 
staat.  De agrarische sector wil nog verder inzetten op stikstofreductie, bovenop de 
60% stikstofreductie die ze in de afgelopen decennia heeft behaald, maar wel met 
realisme en met behoud van perspectief voor agrarische ondernemers en hun gezinnen.  
 
 
 



 

 

Onze oproep 
 
 
 
➢ Minister Van der Wal presenteert stikstofplannen die onrealistisch zijn 
o De stikstofdoelen zijn onrealistisch en zorgen voor een kaalslag op het platteland. 

 
Oproep 
Maak gebruik van breed gedragen, realistische voorstellen vanuit sector en 
samenleving om tot realistische stikstofvermindering te komen.  
 

➢ KDW wordt te absoluut gehanteerd (‘juridisch moeras van onwerkbare normen’) 
o ‘Kritische depositiewaarden’ (KDW), normen van stikstofneerslag per hexagoon, 

worden als absolute waarheid gehanteerd. Nederland is het enige land dat dit 
doet en daarmee zijn we in een juridisch moeras terecht gekomen.  
 

Oproep 
Laat beleid plaatsvinden op basis van realtime metingen van de stikstofuitstoot en 
neerslag. Breng de werkelijke staat van de natuur in kaart en de factoren die  het 
welzijn van die natuur kunnen verbeteren. 
 

➢ Er is sprake van topdown-zonering  
o Het kabinet presenteert nu een top-down zonering, waarmee lokaal tot wel 70% 

of zelfs 95% reductie wordt opgelegd. Dit is tegen het regeerakkoord in. 
 
Oproep 
Stel provincies en gebiedsprocessen centraal. Zij zitten in het gebied en hebben een 
realistischer beeld. 
Luister naar de voorstellen van boeren en tuinders en betrek ons bij het proces. 
 

➢ Ruimte voor innovatie is zeer beperkt  
o De ruimte voor innovatie is in de plannen van de beide ministers zeer beperkt. 

Terwijl Nederland wereldwijd befaamd is om haar kennis en expertise op het 
gebied van land- en tuinbouw. 

 

Oproep 
Gebruik de voorstellen van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om de 
stikstofdepositie te verminderen door een combinatie van innovatie (van 
stalsystemen en extensivering), vrijwillig verplaatsen of vrijwillig stoppen.  

 


