
 

 

8 oktober 2021 
Bijlage I: 10-PUNTENPLAN STIKSTOF UTRECHT 

 
HOE DE JURIDISCHE ESCALATIE NOG VOORKOMEN KAN WORDEN 

 

A. Punt 1 t/m 5: provincie breng je basis & uitrusting op orde! 

Te beginnen moet de informatiebasis, ‘het huiswerk’ en de uitrusting op orde gebracht worden, 

voordat boeren gebriefd kunnen worden over hun aandeel in de (e)missie.  

1. Wat is de staat van instandhouding + wat is er - naast reduceren stikstofdepositie - nodig om die 

goed te krijgen (Landschapsecologische Systeem Analyse (LESA) naar Gelders voorbeeld). 

2. Hoeveel stikstofruimte is er nodig (bandbreedte) voor: 

a. legaal houden PAS-melders, ook buiten de landbouw1. 

b. Nieuwe ontwikkeling wonen, bedrijvigheid, verkeer. De provincie beschikt op al deze 

onderdelen over de prognoses en programmeringen met harde plannen, zachte 

plannen en reserveringen i.v.m. planuitval. 

3. Welke reductieopgave ligt er (bandbreedte) uitgedrukt in emissie. 

4. Welke instrumenten en middelen zijn beschikbaar om die emissiereductie te realiseren.  

5. Communicatie stikstofaanpak: informatieavond in Oost en West Utrecht. 

 

B. Punt 5 t/m 6: Rijk stop met hard roepen dat je snel wil en ga hard werken dat je snel kan. 

Het Rijk roept hard dat ze snel wil, maar levert niet op de volgende cruciale onderdelen:  

6. De juridisch onderbouwing van emissievergunningen (RAV-codes, beweiden en bemesten) 

repareren door opvolging te geven aan CBS rapport 2019 en advies CDM 2020 (Commissie van 

Deskundigen Meststoffenwet)*. 

7. De stikstofaanpak moet weer gericht worden op de staat van instandhouding conform de 

interpretatie van Europese Commissie. De KDW is geen doel op zich, naar een indicator. 

8. Ook vanuit het rijk moet er inzicht/transparantie komen over de stikstofbehoefte uitgedrukt in 

emissie voor wonen, bedrijvigheid, verkeer, inclusief havens en luchthavens1.  

9. Het vergunningstelstel moet aan meetbare en waarneembare waarden opgehangen worden, in 

plaats van aan depositiemodellen met rekenregels die in hoge mate arbitrair zijn. Omdat 

depositiemodellen een onzekerheidsmarge van 70% hebben op hexagoonniveau concludeerde 

de Commissie Hordijk al in 2020 dat depositiemodellen als AERIUS-calculator (en andere 

depositiemodellen) niet doelgeschikt zijn als instrument voor vergunningverlening**. De staat 

van instandhouding (punt 7) en emissiebronnen (punt 8) zijn meetbaar en waarneembaar. De 

bouwvrijstelling 1 juli en “updates” AERIUS calculator (afkapgrens 25 km) zijn te zwaar 

opgehangen aan arbitraire rekenregels in een depositiemodel en missen een onderbouwing wat 

betreft gegarandeerde emissiereductie en zijn daarmee juridisch zeer kwetsbaar.  

10. Last but not least: screenen van wetten en regels (zoals 7e Nitraatactieprogramma) op 

strijdigheid met eigen visie LNV op kringlooplandbouw en daarvan afgeleide doelstellingen als 

gezonde bodem als basis en grondgebonden groei.  

 

  

 
1 De projecten die via Programmatische Aanpak Stikstof zijn vergund nog even buiten beschouwing gelaten. 
 

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/44/2019ep39-stikstofverliezen-dierlijke-mest_web.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/10/13/cdm-advies-%E2%80%98stikstofverliezen-uit-mest-in-stallen-en-mestopslagen%E2%80%99/CDM-advies.pdf
https://stichtingagrifacts.nl/brussel-maakte-wel-verslag-van-gesprek-over-wierdense-veld/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/01/de-bouwvrijstelling-gaat-in-op-1-juli-2021
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/vaste-afstandsgrens-van-25-kilometer-voor-alle-emissiebronnen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z16609&did=2021D35744
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/25/gezonde-bodem-basis-voor-kringlooplandbouw
https://www.nzo.nl/duurzaam/grondgebonden-melkveehouderij/
https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/rendac-nedzink-vion-bmf-richt-zich-bij-stikstofmissie-ook-op-industriele-bedrijven-nu-is-het-dweilen-met-de-kraan-open~a4f96315/


 

 

Bijlage II: NADERE TOELICHTING 10-PUNTENPLAN 

 
Ad 1 Staat van instandhouding; de landschapsecologische systeemanalyse (LESA) 
 
Vanaf het eerste moment hebben we vanuit de landbouw aandacht gevraagd voor een te éénzijdige 
kijk op KDW. Gelukkig wordt door alle partijen aan de gebiedstafel onderschreven dat het gaat om 
ecologisch systeemherstel en dus om de goede staat van instandhouding. Daarbij is de KDW -  
afhankelijk van andere drukfactoren – een meer of minder belangrijke drukfactor. Dit staat ook als 
zodanig in woorden omschreven in het doelstellingendocument, waarbij we Provinciale Staten van 
Utrecht erkentelijk zijn dat zij zich duidelijk heeft uitgesproken in een motie tegen een te eenzijdige 
focus op KDW, maar de brede natuurdoelstellingen én toekomstvisie op de landbouw voor ogen te 
houden (zie verder bijlage III).  
 
Tot zover goed, althans in woorden. De informatie, het inzicht, is er tot op heden niet. In het 
doelstellingendocument is in staatjes te lezen hoe het met de KDW gesteld is. Nergens is een 
overzicht/vergelijking met de staat van instandhouding te vinden. Dat overzicht/ die vergelijking is 
voor de landbouw vitaal om de spreekwoordelijke daad bij het woord te voegen, om niet eenzijdig te 
focussen op KDW. 
 
Wij ontvangen dus graag z.s.m. de analyses die in IPO verband gemaakt worden met betrekking tot 
omgevingswaarde/KDW in relatie tot de goede staat van instandhouding. Wij hebben begrepen dat 
de provincie Gelderland zich niet afhankelijk wilde maken van de kwaliteit en het tempo van de 
onderzoeken in IPO/LNV-verband en zelf opdracht heeft gegeven voor een eigen 
landschapsecologische systeemanalyse (LESA)? Indien de analyses die in IPO-verband gemaakt 
worden inderdaad niet voldoende van kwaliteit zijn, dan zien wij met oog op de gewenste snelheid 
graag dat de provincie Utrecht in navolging van de provincie Gelderland opdracht geeft tot een LESA 
van de Natura2000-gebieden waar we als eerste mee willen starten. Wellicht kan dit snel door 
middel van een update/ externe review op basis van de LESA-methode van bestaande 
beheerplannen, zoals door Staatsbosbeheer op 30 september geopperd.  
 
Wij zullen in de IPO/LNV analyses ook kritisch kijken of de staat van instandhouding leidend is, zoals 
zou moeten volgens Europees recht, of toch de KDW, waar de nationale uitvoering op dit moment 
zwaar aan opgehangen is. Indien de KDW in deze analyses tot doel verheven wordt, zijn wij van 
mening dat dit in strijd is met Europese wetgeving. En aangezien Europese wetten boven nationale 
wetgeving staan, zullen we in afstemming met partijen binnen de sector juridisch advies inwinnen dit 
via de Raad van State en zo nodig het Europees Hof recht te zetten. Modellen moeten weer 
gebruikte worden waarvoor modellen bedoeld zijn: het beschrijven van de werkelijkheid, niet het 
bepalen van de werkelijkheid. 
 
Ad 2 Stikstofruimte voor legaal houden vergunningen/meldingen en ontwikkelingen 
 
In de concept doelstellingennotitie en startdocumenten ontbreekt informatie over de stikstofruimte 
(bandbreedte) die in Utrecht nodig is voor:  

a. het legaal houden van PAS-melders 
b. het legaal houden van overige vergunningen die verleent zijn onder het PAS-regime op basis 

van een toekomstig te behalen reductie 
c. stikstofruimte die nodig is voor ontwikkelingen (bandbreedte) van wonen, wegen en 

bedrijvigheid + het verloop van die behoefte. Anders gezegd, neemt de behoefte steeds 
verder toe, of neemt deze in de tijd af door bijvoorbeeld verschoning van de 
energievoorziening en het wagenpark. 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Moties/PS2021PS10-Motie-72-Landbouw-geen-ongewenste-sector-ingediend-door-SGP-1.pdf


 

 

Afgaande op startnotitie en oplegnotitie, moeten de huidige concept startdocumenten in krap zes 

weken op deze onderdelen aangevuld worden, zodat we kunnen besluiten over definitieve 

startdocumenten? Te lezen is namelijk, dat voor alle startdocumenten geldt, dat het concepten zijn 

die (pas) definitief gemaakt kunnen worden als bekend is welke “omgevingswaarde” (simpel gezegd 

KDW) er gehaald moet worden. Daarvoor moet je natuurlijk niet alleen weten wat er gereduceerd 

moet worden, maar ook wat de ontwikkelbehoefte is. Op dit moment is van beiden nog niks bekend, 

anders dan dat de analyse over hoeveel er gereduceerd moet worden in oktober besproken gaat 

worden binnen IPO/LNV en er verwacht wordt dat het nog een ingewikkelde discussie gaat worden. 

Wij vragen al twee jaar om dit inzicht en vinden er nog niks over in de huidige documenten. De 

provincie beschikt voor wonen, werken en verkeer toch over de prognoses en programmeringen met 

harde plannen, zachte plannen en reserveringen i.v.m. planuitval. Waarom staat deze informatie dan 

niet in de doelstellingennotitie en de startdocumenten?  

 

Ad 3 Welke reductieopgave ligt er (bandbreedte) uitgedrukt in emissie. 

De vertaalslag van concept startdocumenten naar definitief startdocument is een cruciale stap. Om 
onze achterbannen hierin mee te kunnen nemen, moet de gewenste emissiereductie vanwege de 
staat van instandhouding (1) en de benodigde stikstofruimte voor ontwikkeling (2) vertaald worden 
naar de inspanning, uitgedrukt in emissiereductie, die vanuit het gebied geleverd moet worden. In 
feite gaat het om een cijfermatige doorvertaling van het landelijke versnellingsakkoord Duurzaam 
Evenwicht naar de provincie Utrecht. Op dit moment ontbreekt de informatie om deze doorvertaling 
te maken. Wij zijn graag bereid onze input te leveren voor deze rekensom. 
 

Ad 4 Welke instrumenten en middelen zijn beschikbaar om die emissiereductie te realiseren.  

Wij leveren graag reductieplannen op basis van blijvers en verplaatsers die innoveren en 
verduurzamen en vrijwillige stoppers die daar de ruimte voor vrijmaken. Inmiddels is er in mei een 
versnellingsakkoord gepresenteerd – Duurzaam Evenwicht – waarin de landbouw het bod op tafel 
heeft gelegd om 40% emissie te reduceren in 10 jaar. Vorig jaar september heeft een groep 
melkveehouders rond Nieuwkoop een voorstel uitgewerkt om zelfs 70% te reduceren in 10 jaar. Voor 
de uitvoering daarvan zijn we afhankelijk van de overheid voor vergunninverlening, 
financieringsconstructies (omschakelfonds) en grondinstrumenten om de grond die vrijkomt van 
vrijwillige stoppers en verplaatsers onder de bedrijven te krijgen om grondgebonden te worden en 
over te schakelen naar nieuwe concepten. 
 
Ad 5 Hoe krijgen we de boeren mee in een gebiedsproces?  
 
Passages doelstellingendocument: 

“Zaken zijn in beweging, en zullen dat voorlopig ook blijven. Er is nog geen sprake van een stabiele 

situatie met heldere, scherpe doelstellingen en de invloed van de provincie en haar gebiedspartners 

daarop is beperkt”. 

 

Passage oplegnotitie: 

“Uit de gebiedsprocessen komt nog weinig concrete informatie naar voren voor maatschappelijke 

en economische ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst worden voorzien. Dit zou betekenen dat 

hiervoor geen stikstofruimte gereserveerd moet worden”.  

 

Stelt u zich voor: u bent boer en volgt al twee jaar de berichtgeving over het stikstofdossier op de 
voet. Volgens die berichten kwijnt de natuur naast de boerderij waar je 5e generatie boert sinds 2004 
weg en wachten honderdduizenden huizen, wegen en buitenlandse miljoeneninvesteringen allemaal 



 

 

op de stikstofruimte van jou en je collega’s. Het vraagstuk is zo urgent, dat nota bene de 
landsadvocaat adviseert over de opties gedwongen onteigening en intrekken van vergunningen. 
Hoezo de overheid is er vóór jou als boerenburger? Je hebt een groen hart, want je werkt dagelijks in 
en met de natuur. Dus je wil weten hoe de natuur er precies voor staat en wat je er aan kan doen om 
de natuurkwaliteit te verbeteren. Je bent ook graag bereid je bedrijf te verduurzamen als je daarmee 
natuur en woningbouw kan helpen. Je wil prima wat minder produceren, als je er maar wat meer aan 
overhoudt. De druk om meer-meer-meer te leveren, heeft jou onder de streep alleen maar minder-
minder-minder opgeleverd. Kringlopen sluiten = emissie beperken. Alles wat je niet verliest naar het 
milieu, hoef je ook niet extra aan te kopen. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee. 
Maar het vraagt wel een investering die je niet terugziet in de prijs…….groen doen, gaat niet als je 
rood staat. 
 
Twee jaar geleden gaf je de vertegenwoordigers de opdracht mee om te zorgen dat: 

1. Duidelijk is hoe de natuur er voor staat en wat er nodig is om die te herstellen. 
2. Hoeveel stikstofbehoefte er is om de vergunning van de collega’s legaal te houden. 
3. Hoeveel stikstofbehoefte er is voor uitbreidingsplannen wonen, industrie en verkeer. 
4. Hoeveel stikstofruimte wij als landbouw moeten vrijspelen: wanneer is het goed?  
5. Er duidelijkheid komt over de middelen en instrumenten om te innoveren en grond onder je 

bedrijf te krijgen die nodig is om over te schakelen naar grondgebonden, natuurinclusief 
(melkveehouderij) of extensievere bedrijfsconcepten (biologisch, kipster, family pig, etc). 

 
Zoals gezegd is er inmiddels in mei een versnellingsakkoord gepresenteerd – Duurzaam Evenwicht – 
waarin de landbouw het bod op tafel heeft gelegd om 40% emissie te reduceren in 10 jaar. Vorig jaar 
september heeft een groep melkveehouders uit Nieuwkoop een voorstel uitgewerkt om zelfs 70% te 
reduceren in 10 jaar. Vervolgens lees je - na twee jaar praten en oplossingen aandragen - 
bovenstaande passages. Verplaats u zich eens in de positie van een agrarisch ondernemer. Hoe zou 
die boodschap bij u binnenkomen? Onze inschatting is, dat dit niet de boodschap is, die boeren op 
doet springen om aan de slag te gaan met reduceren. Wij schatten in, dat je de boeren pas moet 
vragen om in te stappen in het gebiedsproces, op het moment dat je je basis en instrumenten op 
orde hebt.  
 
Wij zullen de definitieve startdocumenten ook voor moeten leggen aan onze achterbannen. Niet 
alleen de afdelingsbestuurders, maar ook de veehouders in de gebieden. Wij stellen voor om een 
informatieavond te organiseren vanuit de provincie in Oost en West. Wij constateren daarbij dat het 
concept doelstellingendocument en de concept startdocumenten in hun huidige vorm niet geschikt 
zijn om aan veehouders voor te leggen met de vraag om deel te nemen aan gebiedsprocessen. 
 
Ad 6) Wetgever faalt stikstofreductie concreet te maken & schuift deze naar ‘deken’ en ‘toekomst’  
De laatste maanden zien wij de aanpak vanuit het Rijk falen. In plaats van dat we steeds beter zicht 
krijgen op de staat van instandhouding, de stikstofbehoefte voor ontwikkeling, de reductieopgave en 
de benodigde de instrumenten en middelen, zien we dat het Rijk modelmatige rookgordijnen optrekt 
(letterlijk), nalaat om adviezen op te volgen en naar juridische lapmiddelen grijpt. Het Rijk kijkt als 
verlamt toe hoe enerzijds reductieplannen worden aangedragen, zoals het plan Duurzaam 
Evenwicht, en anderzijds de één na de andere rechtzaak* verloren wordt omdat belangrijke adviezen 
zoals Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM), commissie Hordijk** en Raad van State niet 
adequaat worden opgepakt, of zelfs genegeerd. En als u denkt dat dit misschien ‘onze wat gekleurde 
beleving is’, lees dan hieronder wat de Rechtbank Midden-Nederland hierover zegt in de uitspraak 
van 22 september 2021.  
 
 
 
 



 

 

*Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland 22 september 2021 

10. Uit de uitspraken van vandaag blijkt dat de stappen die sinds 2019 door kabinet en wetgever zijn 
gezet nog geen uitsluitsel geven. Deze ontwikkelingen op nationaal niveau lijken soms tot een 
ongewenst resultaat te leiden: door de Spoedwet aanpak stikstof is de discussie over emissies van 
stallen nu naar het handhavingsspoor verschoven. Bij het beweiden en bemesten is het advies van de 
commissie Remkes een eerste stap, maar nog niet voldoende juridische basis. En voor de PAS-
melders ligt er nog steeds geen definitieve oplossing, terwijl daarop al lang gewacht wordt. De 
rechtbank kan hier niet de oplossing bieden. Zij moet beslissen op concrete zaken, op basis van de 
voorliggende beroepsgronden en niet meer dan dat. Het is bovendien te voorzien dat met de 
uitspraken van de rechtbank niet het laatste juridische woord is gezegd en dat 
hogerberoepsprocedures zullen volgen. 
11. Het lijkt erop alsof iedereen elkaar nu afwachtend aankijkt, terwijl de stikstofproblematiek een 
maatschappelijk vraagstuk is dat een individuele zaak bij de rechtbank overstijgt. Als hiervoor een 
oplossing wenselijk wordt geacht die verder gaat dan die individuele zaak, dan is het aan de overheid 
om nu in actie te komen. Aan het kabinet en aan de wetgever, om met goed doordachte generieke 
maatregelen te komen waar natuurorganisaties, bedrijven, burgers en lokale overheden mee verder 
kunnen in concrete gevallen. Zodat de rechtbank daar weer over kan oordelen. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4520 

 
Ad 7&9) AERIUS: het ‘vleesgeworden’ systeem dat rechten vermaalt en sectoren tegen elkaar 

opzet  

De onnauwkeurigheid van AERIUS om depositie te voorspellen loopt op tot 70% op hexagoon 

niveau**. Letterlijk onmetelijk groot, omdat de effecten van een bron slechts op zeer korte afstand, 

namelijk ordegrootte 1 km, is te meten. De zogenoemde “updates” van AERIUS-calculator zijn 

feitelijk ingrijpende beleidswijzigingen, waarmee de effecten van stikstofemissie (en dus 

ontwikkelbehoefte) in de vorm van depositie verschijnen op of verdwijnen van de ‘depositie radar’. 

Als gevolg van die updates zijn deposities afgelopen twee jaar met tientallen tot - voor verschillende 

Natura2000-gebieden - meer dan honderd mol gewijzigd. Met zo’n update is de stikstofemissie 

natuurlijk niet echt weg, maar wordt deze rekenkundig in of uit ‘de deken’ of ‘het buitenland’ of ‘de 

zee’ geschoven. Denk aan de emissie van bouw en aanleg onder de vrijstellingsgrens, emissie 

afkapgrens van verkeer van 5 naar 25 km, afkapgrens industrie naar 25 km, schepen buitengaats, 

vliegtuigen boven de 900 meter. Blijft emissie onder de vrijstelling of schuift emissie buiten de 

afkapgrens? Dan komt deze in ‘de deken’ en is deze niet meer te koppelen aan/salderen met een 

project, maar moet de emissietoename gecompenseerd worden met generieke maatregelen over 

heel Nederland. Als de emissie rekenkundig naar het buitenland schuift, hoeft het niet meer 

gecompenseerd te worden in Nederland, want het ‘buitenland is niet door ons te beïnvloeden’. Maar 

naarmate de rekenmodellen meer aan de deken, het buitenland of depositie vanuit zee toedelen, 

komt als een waterbed wel alle druk te liggen op de bronnen binnen 25 km, waar we wel zelf invloed 

op hebben. En dan komt alle focus te liggen op  de emissiebronnen binnen 25 km van een 

Natura2000-gebied, waarvan de vergunningen relatief goed op de radar staan: de landbouw.  

**Onzekerheidsmarge AERIUS 

In het eindrapport Commissie Hordijk komt naar voren dat voor de berekende emissie totalen van 

ammoniak en NOx onzekerheden gelden van 31% en 17%. Deze grote onzekerheid over de 

inputgegevens (emissie), leidt tot nog grotere onzekerheid over de output (depositie). In deze 

factscheet TNO voor de Tweede Kamer is te lezen dat de gemiddelde depositie in Nederland, die is 

berekend op 1700 mol/ha in 2018, een modelmatige onzekerheid kent van 50%. Ga je verder 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4520
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/07/09/bijlage-1-rivm-rapport-verkenning-afstandsgrens-projectspecifieke-depositieberekeningen/21173346+bijlage+1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/07/09/bijlage-1-rivm-rapport-verkenning-afstandsgrens-projectspecifieke-depositieberekeningen/21173346+bijlage+1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen
file://///nas/Downloads/prijken/Downloads/Stikstofproblematiek_-_emissies_en_depositie_van_stikstof_in_Nederland_-_TNO.pdf


 

 

inzoomen, dan neemt de onnauwkeurigheid van het model niet af, maar juist nog verder toe. De 

berekende lokale depositie kent een onzekerheid van 70% en dus honderden molen per hectare per 

jaar. Ook de berekende depositiebijdragen van projecten wijkt naar verwachting enkele 

tientallen procenten af van de werkelijke depositie (zie ook antwoord Kamervragen). 

Ad 8) KDW geen doel, maar een – meer of minder belangrijke - drukfactor 

Wij zijn van mening dat het tot doel verheffen van het halen van een KDW in strijd is met Europese 

wetgeving. Wij zullen de lopende onderzoeken in IPO/LNV-verband naar de staat van instandhouding 

in relatie tot de KDW kritisch volgen op dit punt. Mocht naar voren komen dat KDW inderdaad tot 

doel verheven wordt, dan zullen we in afstemming met partijen binnen de sector juridisch advies 

inwinnen om dit bij de rechter, Raad van State en zo nodig bij het Europees Hof aan te kaarten. 

Ad 10) Circulair en innovatief denken gaat niet samen met lineair en rechtlijnig doen. 
 
Na twee jaar praten en aandragen van oplossingen, die invulling geven aan de visie en wensen van 
het ministerie van LNV op gebied van kringlooplandbouw, bodem als basis, grondgebonden groei, 
kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de departementen elkaar meer tegenwerken, dan 
samenwerken aan transitie naar kringlooplandbouw en bijbehorende emissiereductie. Hoe kan het 
anders dat: 
- er geen topprioriteit gegeven wordt aan het opvolgen van de genoemde cruciale rapporten en 

adviezen (CBS, CDM, Hordijk)?  
- een reductieplannen met breed maatschappelijk draagvlak - het plan Duurzaam Evenwicht – 

maandenlang op de plank blijft liggen?  
- bij het éne deurtje miljoenen subsidies worden toegekend voor innovaties die voldoen aan de 

laatste wetenschappelijke standaarden in het kader van de Subsidiemodules brongerichte 
verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). En dat bij een ander deurtje door 
topambtenaren wordt verkondigd dat we niets hoeven te verwachten van technische innovaties, 
maar alleen van verplichte generieke maatregelen: management + opkoop. Techniek en 
management kunnen evenmin los van elkaar worden gezien als een brandslang (techniek) en wat 
je er in stopt (management). Het is een onzinnige discussie. 

 
De stammenstrijd tussen “innovatief en duurzaam” enerzijds “management en opkoop” anderzijds 
dient geen enkel doel, ander dan  

1. het frustreren van de samenwerking aan reductie 
2. het ondermijnen van vertrouwen  
3. het voeden van de discussie ‘wie betaalt de rekening’. Immers hoe meer generieke 

verplichting, gedwongen onteigening en intrekken vergunning, hoe minder geld er naar het 
boerenerf gaat voor innovatie, verduurzaming en extensivering, inclusief een stoppers- en 
verplaatsregeling waar wel gebruik van wordt gemaakt.  

Er is een DG stikstof aangesteld - tussen de departementen - om een uitweg te vinden uit de 
stikstofcrisis. Is het niet tijd, dat deze DG stikstof van de demissionair minister de opdracht krijgt om 
topprioriteit te maken van:  

1. Het beëindigen van de stammenstrijd en tegenwerking tussen de departementen? 
2. Het met maatschappelijke organisaties uitwerken van het plan Duurzaam Evenwicht? 
3. Het opvolgen van de cruciale rapporten en adviezen van CBS, CDM en commissie Hordijk? 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1271.html
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallenmiljoenen%20subsidies%20worden%20uitgegeven%20om
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallenmiljoenen%20subsidies%20worden%20uitgegeven%20om


 

 

Bijlage III: UITWERKING MOTIE “NIET BLIND VAREN OP STIKSTOFDOELSTELLING” 

Op 7 juli 2021 sprak Provinciale Staten Utrecht zich in een motie uit: 

- dat de ruimte die in de Landbouwvisie is geschetst voor een toekomstbestendige landbouw 

in de provincie Utrecht gewaarborgd blijft.  

En riep het college op:  

- in de gebiedstafels niet blind te varen op de stikstofdoelstellingen, maar de brede 

natuurdoelstellingen én onze toekomstvisie op de landbouw voor ogen te houden. 

-  bij het Rijk aandacht te vragen voor de problemen die voortkomen uit blind varen op 

stikstofdoelstellingen. 

 

Naar aanleiding van die motie doen wij graag een voorstel:   

A. Stel per habitattype - via joint fact finding provincie, waterschap, natuurbeheerders, 
agrariërs - vast wat de meest efficiënte / doelmatige manier is om de staat van 
instandhouding* te bereiken door enerzijds het reduceren van het aanbod van 
voedingstoffen uit bodem, water en lucht en anderzijds het uitvoeren van verschralend 
beheer. Dit rekening houdend met de ander factoren als waterhuishouding, concurrentie, 
ziekten en aanwezigheid schadelijke stoffen*. 

B. Beantwoord daarbij de vraag in welke mate de landbouw in een gebied het verschralend 
beheer van percelen in kan passen in de bedrijfsvoering bij de omschakeling naar 
grondgebonden/ natuurinclusief.  

C. Stel per (deel)gebied in de Gebiedsgerichte aanpak vanuit alle betrokken / relevante 
overheden vast: 
- welke doelen behaald moeten worden (doelvoorschriften) 

- welke ruimte ondernemers nodig hebben om deze doelen te halen 

- welke middelen en instrumenten daarvoor nodig zijn  

- welke knelpunten en tegenstrijdigheden in regelgeving daarvoor weggenomen moeten 

worden bij provincie (resultaatverplichting) en Rijk (inspanningsverlichting). 

 

* De staat van in standhouding moet leidend zijn. De ‘instandhouding’ is niet alleen het doel waar het 

daadwerkelijk om te doen is, maar ‘de staat’ is ook hetgeen wat buiten in werkelijkheid visueel 

waarneembaar is. De kritische depositie waarde (KDW) geeft ten eerste 1) een modelmatig 

berekende, ten tweede 2) een indicatie van de kans dat de staat van instandhouding verslechterd en 

ten derde 3) nadrukkelijk in relatie tot andere factoren. 

1. De kritische depositie waarde (KDW) is een modelmatig berekende waarde, met een zéér 
grote onzekerheidsmarge (zie eindrapport Commissie Hordijk, factscheet TNO, antwoord 
Kamervragen)**.  

2. De KDW is geen absolute, maar een relatieve grens. Bij een depositie boven de KDW wordt 
de kans groter dat de staat van instandhouding verslechterd. Het kan echter ook zo zijn – en 
die voorbeelden zijn er genoeg – dat de staat van instandhouding verbetert ondanks dat de 
KDW (volgens berekening) wordt overschreden.  

3. De staat van instandhouding is van meerdere factoren afhankelijk, waaronder: 
o Waterhuishouding (hoeveelheid, kwaliteit) 
o Aanbod van (te) veel of weinig voedingsstoffen, waaronder  

▪ stiktof en mineralen/spoorelementen vanuit bodem, water en/of lucht. 
▪ Excretie fauna 
▪ Stikstoffixatie door flora (waaronder 19000 soorten vlinderbloemigen en de 

in duinen zeer veel voorkomende duindoorn) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/15/meer-meten-robuuster-rekenen
file://///nas/Downloads/prijken/Downloads/Stikstofproblematiek_-_emissies_en_depositie_van_stikstof_in_Nederland_-_TNO.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1271.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1271.html
https://www.bij12.nl/assets/Toepassing-Leefgebiedenkaarten-04052016.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstoffixatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderbloemenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duindoorn


 

 

o Beheer 
o Concurrentie (predatie, plagen, invasieve exoten) 
o Ziekten 
o Schade door milieuvervuiling: schadelijke, natuurvreemde stoffen 
 

Balans tussen voeding en verschralend beheer 

De staat van instandhouding (de conditie) van stikstofgevoelige natuurgebieden staat in relatie 

tussen enerzijds aanbod van voedingsstoffen (voeding) en anderzijds afvoer van voedingsstoffen via 

verschralend beheer (‘groei’ versus ‘beweging’). Stikstofgevoelige natuurgebieden zijn zonder 

uitzondering voormalige cultuurgronden, die we voedselarm willen houden, terwijl de natuur van 

zichzelf juist voedingsstoffen wil vasthouden. Laat je de natuur ongemoeid, dan ontwikkelt zich in 

Nederland overal moeras en bos. Eigenlijk gaat het met de natuur net als met onze eigen conditie: als 

we meer voedsel opnemen dan we verbruiken voor instandhouding + beweging dan ‘groeien we 

dicht’. Wil je de schrale natuurgronden (heide, zandverstuivingen, stuivende duinpannen, petgaten, 

veenmosrietlanden) zo houden, dan zal je de voeding die de natuur vastlegt in planten en 

plantenresten weg moeten blijven halen met verschralend beheer (maaien, begrazen, afplaggen, 

uitgraven). Op hoge zandgronden, waar mineralen worden meegevoerd met het grondwater en als 

kwelwater in lage gebieden weer aan de oppervlakte komt, zullen deze mineralen desgewenst 

moeten worden aangevuld. Je kan niet enthousiast zijn over de bijzondere natuur als gevolg van kalk- 

en ijzerrijke kwel en tegelijkertijd te hoop lopen tegen de ontkalking en uitspoeling van metalen door 

natuurlijke verzuring op oude, hoge zandgronden zoals de Utrechtse Heuvelrug; dit is één en 

hetzelfde proces. Dit maaien, begrazen, afplaggen en uitgraven gebeurde vroeger - nadat het bos 

was gekapt voor houtwinning of het moeras was drooggelegd voor de landbouw - vanuit de 

landbouwpraktijk (potstal, enkeerdgronden, eerdgronden) of vanuit de energiebehoefte (turfsteken, 

petgaten en legakkers). Onderzocht moet worden in hoeverre de landbouw deze verschralende 

activiteiten al dan niet opnieuw kan inpassen in de bedrijfsvoering in de omschakeling naar 

grondgebonden, natuurinclusieve bedrijven.  

 

Rekenvoorbeeld depositie versus verschralend beheer veenmostrieland Nieuwkoop 

In het verleden werd het riet dat groeide op de legakkers en trekgaten jaarlijks gemaaid 

(dakbedekking, manden, matten) en ook veenmos werd getrokken voor commerciële doelen. 

Daarmee werd jaarlijks veel stikstof afgevoerd. Uit onderstaande berekeningen blijkt, dat 

verschralend beheer grote invloed heeft op de opbouw  van stikstof in de natuur. Ter vergelijking: de 

totale stikstofdepositie afkomstig uit de 0-10 km zone rond Nieuwkoop is berekend op 420 

mol/ha/jaar). 

Op de website Natura2000.nl zijn herstelstrategieën te vinden (zie onder) waarin is te lezen dat je 

met een maaifrequentie tussen 0,4 en 0,6 per jaar stikstof die zich verhoudt tot circa 1000 mol 

depositie per jaar. Stel dat met het maaisel van 1 ha veenmosrietland 2000 kg droge stof wordt 

afgevoerd met een eiwitgehalte van 10%, dan wordt met het maaisel 200 kg eiwit afgevoerd. Deze 

200 kg eiwit komt overeen met 32 kg stikstof (eiwit =  N x 6,25). Dit is stikstof die door de planten is 

opgenomen en – als het riet niet gemaaid en afgevoerd wordt – afsterft en verteert en als stikstof 

beschikbaar komt in het volgende groeiseizoen. Eén mol staat gelijk aan 14 gram stikstof. Dus 32 kg 

stikstof komt overeen met ca. 2280 mol stikstof per hectare. Met het maaien én afvoeren van één 

maaisel ter grootte van 2000 kg droge stof wordt dus een hoeveelheid stikstof die vergelijkbaar is 

met circa 2280 mol depositie afgevoerd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Podzol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Podzol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(stuwwal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enkeerdgronden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerdgronden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turfsteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petgat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legakker
https://www.natura2000.nl/


 

 

Herstelstrategie Overgangs- en trilvenen (veemosrietlanden) Natura2000.nl 

Maaien 

De benodigde maaifrequentie om 1000 mol N/ha/jr te mitigeren varieert dan tussen de 0,4-0,6 maal 

per jaar onder de gegeven modelrestricties (Dorland et al. 2012).  

Trekken veenmos 

Veenmosrietland is van nature zuur. Het trekken van eutrafente (voorkeur vertonend voor 

voedselrijk milieu) en sterk verzurende veenmossoorten zoals S. palustre werd in het verleden 

gedaan vanuit commerciële doelen. Over de betekenis van deze maatregel als beheer bestaat geen 

consensus (kennislacune). Hoewel hiermee een flink deel van de stikstofvoorraad kan worden 

verwijderd (circa 40% van de in de vegetatie aanwezige stikstof bevindt zich in de veenmossen, 

Dorland et al. 2012), kan deze maatregel mogelijk ook negatieve effecten hebben.  

Bekalken 

Bekalken is in het van nature zure veenmosrietland geen voor het hand liggende maatregel. 

Bron: https://www.natura2000.nl/meer-informatie/herstelstrategieen --> H714B Overgangs- en 

trilvenen (veemosrietlanden).update_2016.pdf 

 

https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-1/H7140B_Overgangs-%20en%20trilvenen%20%28veenmosrietlanden%29.update_2016.pdf
https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-1/H7140B_Overgangs-%20en%20trilvenen%20%28veenmosrietlanden%29.update_2016.pdf
https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-1/H7140B_Overgangs-%20en%20trilvenen%20%28veenmosrietlanden%29.update_2016.pdf
https://wiki.groenkennisnet.nl/download/attachments/35456557/Vegetatie_van%20_Nederland_Lijst%20van%20gebruikte%20termen%20met%20toelichting300.pdf?version=1&modificationDate=1554474226217&api=v2
https://wiki.groenkennisnet.nl/download/attachments/35456557/Vegetatie_van%20_Nederland_Lijst%20van%20gebruikte%20termen%20met%20toelichting300.pdf?version=1&modificationDate=1554474226217&api=v2
https://www.natura2000.nl/meer-informatie/herstelstrategieen
https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-1/H7140B_Overgangs-%20en%20trilvenen%20%28veenmosrietlanden%29.update_2016.pdf
https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-1/H7140B_Overgangs-%20en%20trilvenen%20%28veenmosrietlanden%29.update_2016.pdf

