
Geachte Statenleden, collegeleden, 
 
Laat ik beginnen met het uitspreken van onze dank voor de betrokkenheid die u heeft laten zien in de 
laatste maanden. Wat een verschil met waar we stonden begin oktober….als sector leken we ’the 
green mile’ te mogen gaan lopen 
 
De reden dat wij vandaag als stikstofcollectief landbouw toch inspreken, is dus niet om weer uit alle 
macht de noodklok te luiden 
We willen u - zoals gezegd - danken voor uw steun en goede intenties, maar ook duidelijk maken dat 
we er daarmee nog niet zijn….   
 
Mijn kernboodschap: 

1. Samenwerken en vertrouwen 
2. Verwacht u heil niet van de stoppers, maar investeer in de blijvers 
3. Stikstof reduceren gaat niet vanuit stilstand. 

 
En heel specifiek tot uw Staten wil ik mijn verzoek vandaag richten: blijf kritisch, geef uw 
gedeputeerde een duidelijke opdracht mee, dat helpt! Maar daarover straks meer….. 
 
Ik roep u eerst even in herinnering:  

- 4 december spraken we een aantal van u……we spraken over onze zorgen over de uitwerking 
van de beleidsregels in de praktijk…..we spraken af dat wij een agri-safari zouden organiseren 

- 19 december plozen we met uw stikstofdeskundigen bij de provincie de beleidsregels uit…… 
conclusie: naast bedoelde effecten inderdaad ook fikse onbedoelde negatieve effecten! 

 
Even tussendoor… 
In uw brief van vandaag staat ‘de nieuwe set regels zijn voor de relevante sectoren een verbetering 
ten opzichte van de eerdere regels’…..ja, dat is waar…..naar die vorige set was dan ook wel héél 
slecht. Nogmaals….we zijn er nog lang niet.  
 

- 22 januari organiseerden we de agri-safari, dit keer in Oost-Utrecht 
- Doel: u laten zien dat de huidige set regels negatief uitwerkt voor uw eigen beleid….het remt 

de innovatiekracht en geeft jonge boeren geen toekomstperspectief. 
 

Levi de Lange, geitenhouder in Leersum.  
 

- Sprekend voorbeeld hoe veranderend beleid ontwikkelingen kan blokkeren, die u 
beleidsmatig wenst (lagere stikstofuitstoot én grotere afstand tot gevoelig gebied) 

- Laat dit niet zijn nachtmerrie zijn, maar maak het uw zorg en verantwoordelijkheid. 
 
Dick de Koning, biologische legkippen en gangbare vleeskalveren in Overberg 
Drie dilemma’s / tegenstrijdigheden in beleid.  

1. ontwikkeling naar bio en extensief scoort minder op stikstofuitstoot dan gangbaar 
2. stikstof reduceren lukt niet vanuit stilstand 
3. innovaties werken onbedoeld schaalvergroting in de hand. Dat werkt zo: 

- één millimeter uitbreiden betekent innoveren (intern salderen) 
- innoveren betekent fiks investeren 
- daarmee speel je stikstofruimte vrij, die je verliest als je die niet opvult 
- gevolg: je wacht met uitbreiden en innoveren en als je gaat uitbreiden of 
innoveren, maak je gelijk een grote sprong om de investering terug te kunnen 
verdienen (en je vergunningsruimte/rechten te houden).   
 



 
Kortom, met dit beleid krijg je:  

- stilstand enerzijds en schaalvergroting anderzijds 
- geen stimulans voor extensivering of nieuwe duurzame concepten 
- de weg van de geleidelijkheid is er met de huidige set regels niet meer.  

 
Wat moet het beleid juist bieden:  

- stip op de horizon: de oplossing ligt in vruchtbare bodems en het in balans brengen van 
kringlopen.  

- dat visie en regels elkaar niet tegenwerken, maar versterken.  
- bereidheid en flexibiliteit van sector en overheid om elkaar te helpen om hobbels te nemen. 
- wat rek in de regels, zodat er ruimte ontstaat voor vakmanschap en innovatie.  

 
Mijn kernboodschap en oproep aan u 

- We staan nu voor een urgent maatschappelijk probleem, waarvoor nu een oplossing nodig is. 
- Om tot die oplossing te komen is perspectief noodzakelijk: alle sectoren moeten beweging 

richting nieuwe toekomst kunnen maken en in die beweging stikstof naar beneden kunnen 
brengen.  

- Dat heeft alles te maken met vertrouwen: ieder levert zijn deel met respect voor de ander! 
 

Geef uw gedeputeerde een duidelijk boodschap mee voor IPO en Rijk:  
1. U bent er nog niet met de regels: aanpassingen zijn nodig 

- De weg van de geleidelijkheid moet terug. 
- Blik vooruit: eerst toekomstperpectief voor de blijvers, daarnaast goede regeling 

stoppers. 
- Zorg dat jonge boeren, boer willen en kunnen blijven. 

2. Dring aan op een spoedig akkoord met het Landbouw Collectief 
- Gebiedsprocessen worden nu opgelijnd, maar starten niet, voordat er goede 

afspraken zijn tussen LC en Rijk. 
- Een belangrijk onderdeel daarvan: behoud schotten tussen NH3 en NOX (richt aparte 

stikstofbanken in). 
 
 
 


