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Samenvatting  

Door het stikstofprobleem blijkt dat de landbouw en de natuurbescherming in Nederland niet in 

balans zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat overmatige stikstofuitstoot afkomstig uit de 

landbouwsector zorgt voor een verlies in biodiversiteit in de Nederlandse natuurgebieden. De 

Nederlandse regering kondigde een beleid aan om de stikstofuitstoot in de landbouwsector te 

reduceren. Dit zal aan de ene kant zorgen voor hogere productiekosten. Aan de andere kant wordt 

van de boeren verlangd dat ze zoveel mogelijk voor een zo laag mogelijke prijs produceren. Dit heeft 

uiteindelijk geresulteerd in de boerenprotesten. De huidige benadering van het stikstofprobleem 

zorgt voor onvrede onder de boeren en heeft tot nu toe nog niet de gewenste stikstofreductie 

gehad. In deze thesis wordt onderzocht hoe een nieuwe benadering kan bijdragen aan een betere 

balans tussen de landbouw en de natuurbescherming in het stikstofprobleem. Hiervoor is een 

verschuiving nodig naar een communicatief rationele benadering. In deze nieuwe benadering zullen 

de belangen, kennis en inzet van belanghebbenden in de stikstofdiscussie worden gebruikt in het 

formuleren van het vraagstuk en de oplossing ervan. Samen met belanghebbenden wordt in deze 

thesis onderzocht wat een gebiedsgerichte en integrale benadering kan bijdragen aan een oplossing 

van het stikstofprobleem. 
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Voorwoord 

De stikstofcrisis overkomt ons niet. Als maatschappij hebben wij keuzes. Wel moeten we weten wat 

er te kiezen valt en of er überhaupt oplossingen zijn die alle belanghebbenden tevredenstelt. Onder 

sommige belanghebbenden heerst er angst, angst voor het onbekende. Deze angst zorgt voor verzet. 

Maar ook de onwetendheid of het niet aangaan van een gesprek zorgt voor verzet. Dit verzet komt 

de stikstofdiscussie niet ten goede. Naarmate er meer bewijzen en feiten vrijkomen over de 

stikstofcrisis en de media deze informatie op begrijpelijke wijze vertoont, ontstaat er een discussie. 

Een discussie tussen de overheid, natuurorganisaties en boeren. Uit deze thesis blijkt dat er veel 

meningen en veel opvattingen met verschillende invalshoeken zijn. Het bereiken van een 

gezamenlijke oplossing voor het stikstofprobleem in Nederland is het doel. Dit is echter ietwat naïef, 

maar niet onmogelijk. In deze thesis wordt er gekeken naar het stikstofprobleem en de verstoorde 

balans tussen de landbouw en de natuurbescherming. Er wordt onderzocht hoe een gebiedsgerichte 

en integrale aanpak kan bijdragen aan een betere balans en de oplossing van het stikstofprobleem. 

Uit de bevindingen blijkt dat de boeren best bereid zijn om hun ammoniakuitstoot te reduceren. De 

huidige aanpak en de top-down benadering van de Nederlandse regering is daarvoor echter 

ongeschikt. De bevindingen in combinatie met de theorie geeft inzicht in de noodzaak van een 

verschuiving naar een communicatieve benadering. Hierbij wordt met behulp van de belangen, 

kennis en inzet van lokale actoren het vraagstuk en de oplossing geformuleerd. En zo komt die 

oplossing, die op het eerste gezicht ver weg leek, toch een stukje dichterbij. 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 

Het stikstofprobleem houdt al een aantal jaar het publieke debat bezig. De stikstof die vrijkomt bij 

activiteiten in onder meer de landbouw, industrie en wegverkeer heeft een negatieve invloed op de 

Nederlandse natuur. De Nederlandse overheid voert een beleid om stikstofreductie af te dwingen. 

Vooral de landbouwsector krijgt te maken met strengere regelgeving. Hiermee wordt het aandeel 

dat de landbouw in het stikstofprobleem heeft benadrukt. Een onderliggend probleem is de spanning 

tussen de landbouw en de natuurbescherming in Nederland. In deze thesis wordt beschreven hoe 

een gebiedsgerichte aanpak mogelijk voor een betere balans tussen de landbouw en de 

natuurbescherming kan zorgen en kan bijdragen aan een oplossing van het stikstofprobleem.  

 

De kwaliteit van de Nederlandse natuur gaat snel achteruit. Veel (inter)nationale, regionale 

en lokale natuurorganisaties zijn het erover eens dat de biodiversiteit in de Nederlandse natuur de 

laatste dertig jaar sterk afneemt. Uit onderzoeken blijkt dat de noodzaak hoog is. Het Wereld Natuur 

Fonds geeft aan dat de dierpopulatie in de agrarische gebieden met 50 procent is gedaald. In open 

natuurgebieden zoals heide en zandgronden is de dierpopulatie zelfs met 70 procent afgenomen 

(WWF, 2020). Natuurorganisaties, wetenschappers, de overheid en een deel van de landbouw 

erkennen dat de depositie van hoge concentraties stikstof in de Nederlandse natuur een belangrijke 

oorzaak is. De depositie van stikstof in natuurgebieden maakt de grond rijk aan voedingsstoffen. De 

stikstof werkt als een mest waardoor planten die goed gedijen bij een hoge concentratie stikstof, de 

oorspronkelijke planten verdringen (Natuurmonumenten, 2020). Een voorbeeld is de brandnetel die 

de orchidee vervangt. Bovendien zorgt de stikstof voor verzuring van de bodem. Hierdoor spoelen 

mineralen weg die belangrijk zijn voor bepaalde plantensoorten.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat de landbouwsector in Nederland een aanzienlijk aandeel heeft 

in de stikstofdepositie (RIVM, 2020). De Nederlandse regering voert daarom beleid om de 

stikstofuitstoot in de landbouwsector te beperken. Deze aanpak zorgt voor veel onvrede onder de 

boeren. Ze organiseren al enige tijd protesten tegen het stikstofbeleid en benadrukken de moeilijke 

situatie waarin de landbouwsector zich bevindt. Aan de ene kant worden ze gestimuleerd om zoveel 

te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Aan de andere kant krijgen ze steeds hogere 

productiekosten omdat ze aan allerlei milieu eisen, zoals stikstofreductie, moeten voldoen. Deze 

situatie is onhoudbaar volgens veel boeren (NOS, 2020).  

 

1.1 De probleemstelling 
Het stikstofprobleem geeft aan dat de landbouw en de natuurbescherming in Nederland niet in 

balans zijn. De negatieve invloed van de landbouwsector op de Nederlandse natuur is te groot. De 

beleidsvoering van de Nederlandse regering is een poging om de balans te herstellen. Uit de discussie 

die is ontstaan blijkt ook dat de machtsverhouding tussen de landbouw en natuurbescherming uit 

balans is. De landbouwsector en natuurorganisaties lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, wat 

een oplossing van het stikstofprobleem verder bemoeilijkt. In de huidige benadering van het 

stikstofprobleem worden vooral beleidsmatige oplossingen gezocht. Het beleid is gericht op 

landelijke normen en algemene oplossingen. Hierbij worden regionale verschillen en situatie 

specifieke kenmerken niet of nauwelijks bij het vraagstuk en de oplossing van het stikstofprobleem 

betrokken.  
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Ook geeft de moeilijke situatie van de boeren aan dat de huidige benadering integraliteit mist. Als er 

strengere stikstofeisen worden doorgevoerd in de landbouwsector, kan er tegelijkertijd niet worden 

verlangd van dezelfde sector dat ze zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke prijs. 

Daarom luidt de onderzoeksvraag voor deze thesis: 

 

Kan met behulp van een gebiedsgerichte en integrale benadering een betere balans tussen de 

landbouw en de natuurbescherming worden gevonden om zo bij te dragen aan de oplossing voor 

het stikstofprobleem? 

 

De deelvragen zijn: 

 

1. Wat is de visie van verschillende belanghebbenden op het stikstofprobleem met betrekking tot 

de huidige benadering? 

2. Welke inzichten hebben verschillende belanghebbenden over de verhouding tussen de 

landbouw en de natuurbescherming? 

3. Welke visie hebben verschillende belanghebbenden op de oplossing voor het stikstofprobleem 

en wat kan een nieuwe benadering daaraan bijdragen? 

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden worden factoren, keuzes en instituties die een rol spelen 

in de stikstofcrisis onderzocht. Allereerst wordt er dieper ingegaan op de context van de Nederlandse 

landbouw en de natuurbescherming en waarom het wringt tussen de twee instituties. De 

ontwikkeling van het Nederlandse stikstofbeleid en het systeem van vergunningverlening komen aan 

bod. Aan de hand van deze context wordt in hoofdstuk drie het theoretisch kader uiteengezet. Dit 

theoretisch kader wordt schematisch weergegeven in een conceptueel model. Om de deelvragen te 

beantwoorden zijn er interviews gehouden met belanghebbenden vanuit de landbouwsector, de 

natuurbescherming, het beleidsveld en het onderzoeksveld. In de interviews wordt het 

stikstofprobleem in Nederland behandeld. Hierbij wordt met name de huidige benadering van het 

stikstofprobleem, de verhouding tussen de landbouw en de natuurbescherming én de nieuwe 

benadering besproken. De thesis wordt afgesloten met een concluderende reflectie en 

aanbevelingen. Hierin wordt uitgelegd hoe een gebiedsgerichte en integrale benadering kan 

bijdragen aan de oplossing voor het stikstofprobleem. 
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Hoofdstuk 2 – Context & Beleid 
 

De Nederlandse natuur lijdt onder het neerslaan van overmatig stikstof. Om de natuur te 

beschermen zal de stikstofuitstoot in Nederland gereduceerd moeten worden. In dit hoofdstuk 

wordt er dieper ingegaan op het stikstofprobleem en welke maatregelen er tot nu toe zijn genomen 

om de stikstofuitstoot de reduceren. Hier wordt de context en het relevante beleid besproken. Het 

eerste deel gaat over de ontwikkeling van het stikstofprobleem (RIVM, 2020). Hierop volgt een uitleg 

over de herkomst van de stikstof in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid heeft in 

opdracht van de Nederlandse regering een onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van de stikstof. 

Hieruit blijkt dat de Nederlandse landbouwsector een groot aandeel heeft in de stikstofemissie. In 

feite gaat het over de uitstoot van ammoniak, voornamelijk afkomstig uit de veehouderij. In het 

derde en vierde gedeelte wordt het huidige stikstofbeleid en de rol van natuurbescherming 

besproken. Het beleid van de Nederlandse regering richt zich vooral op de reductie van de uitstoot 

van ammoniak in de landbouwsector. Natuurbescherming in Nederland is voor een groot deel 

verankerd in dit beleid. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de noodzaak van het 

stikstofprobleem en de aanleiding die heeft geleid tot de boerenprotesten. Op basis van het RIVM-

onderzoek kondigde de Nederlandse regering strengere maatregelen aan. De aankondiging van 

strengere regelgeving heeft geleid tot onvrede onder veel boeren. Zij vormen als collectief een 

belangrijke institutie in Nederland en zien de huidige aanpak als oneerlijk en ineffectief. De 

controversie in het huidige beleid en de politieke lading van het probleem hebben gezorgd voor de 

huidige disbalans in de Nederlandse landbouw en de natuurbescherming. In het laatste deel van dit 

hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de aanknopingspunten die kunnen bijdragen aan een betere 

balans.  

 

2.1 De achtergrond van het stikstofprobleem 
Voor het gemak spreken experts van stikstof, maar stikstof is een verzameling van meerdere gassen. 

De schadelijke gassen in het stikstofprobleem zijn ammoniak en stikstofoxiden. Beide stoffen werken 

als kunstmest voor planten en bomen. Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) legt 

de stikstofkwestie uit aan de hand van drie factoren: de ‘concentratie’ (het stikstofgehalte in de 

lucht), de ‘emissie’ (de manier waarop stikstof in de lucht komt) en de ‘depositie’ (de manier waarop 

stikstof op de bodem landt). De stikstofkringloop is te zien in figuur 1. De concentratie, emissie en 

depositie van de stikstof worden continu gemeten door het RIVM. De emissie van ammoniak (NH3) 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de landbouw. De emissie van stikstofoxiden (NOx) komt voort 

uit de industrie en het verkeer. De stikstofemissie zorgt voor een hogere concentratie in de lucht. Dit 

zorgt ervoor dat het stikstof landt op de bodem, de stikstofdepositie. Bij natte depositie belandt de 

stikstof op de bodem door neerslag. Bij droge depositie wordt de stikstof direct geabsorbeerd door 

planten en de bodem. Het is belangrijk om stikstofemissie en stikstofdepositie te onderscheiden. De 

emissie is alle stikstof die in Nederland wordt uitgestoten. De bron ligt dan in Nederland. De 

depositie is alle stikstof dat op Nederlandse bodem neerdaalt. In dit geval kan de stikstof ook 

afkomstig zijn uit het buitenland of vanuit de internationale wateren (WUR, 2019).  
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Figuur 1: De stikstofkringloop (RIVM, 2020) 

 

2.2 De herkomst van stikstof 
Het aangekondigde beleid en de publieke discussie over de aanpak van het stikstofprobleem is voor 

een groot deel gebaseerd op een onderzoek naar de herkomst van stikstof. In 2018 bracht het RIVM 

een rapport uit en houdt sindsdien de ontwikkelingen bij op hun website. Met behulp van meerdere 

meetpunten verspreid over het land en rekenmethodes is de verdeling van de stikstofdepositie in 

stikstofgevoelige natuur bepaald. Dit is te zien in figuur 2. Het RIVM meet en controleert de 

concentratie, emissie en depositie van stikstof in meer dan 80 natuurgebieden (RIVM, 2020). Er is 

hiervoor een rekenmethode ontwikkeld, genaamd AERIUS (AERIUS, 2020). Uit de resultaten van het 

RIVM-onderzoek bleek dat de landbouw goed was voor 46% van de totale stikstofdepositie in 

Nederland in 2018 (RIVM, 2020). De stikstof afkomstig uit de landbouw is voor het grootste deel 

ammoniak. In de veehouderij komt bij de productie van vlees, zuivel, eieren en wol ammoniak vrij. 

De voornaamste bronnen zijn veestallen, toediening van dierlijke- en kunstmest, beweiding en 

mestopslag (Infomil, 2020). Een ander groot deel is afkomstig uit het buitenland. Maar liefst 32,3% 

van de stikstofdepositie in Nederland kwam overgewaaid van buiten de nationale grenzen. Duitsland 

had een aandeel van 15%-punt en België was goed voor 7%-punt (Aanpak Stikstof, 2020). De overige 

omliggende landen waren verantwoordelijk voor het resterende deel. Deze onderzoeksresultaten 

werden vooral door de landbouwsector in twijfel getrokken. Daarop volgde een nieuw onafhankelijk 

onderzoek van het Mesdag-Zuivelfonds, dat is voortgekomen uit de zuivelindustrie (Mesdagfonds, 

2020). Het Mesdagfonds gebruikte dezelfde onderzoeksmethode als het RIVM en kwam uiteindelijk 

uit op vergelijkbare cijfers. 
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Figuur 2: Verdeling neerslag stikstof 2018 in Nederland (RIVM, 2020) 

 

Een aanzienlijk deel van de schadelijke stikstof in Nederland komt uit het buitenland. Om dit 

in perspectief te plaatsen is figuur 3 van belang. Het deel van de schadelijke stikstof dat van 

Nederland naar het buitenland gaat is echter nog groter. Er wordt in totaal meer dan drie keer zoveel 

stikstof geëxporteerd (33,9 kg per hectare per jaar) dan dat er wordt geïmporteerd (10,4 kg per 

hectare per jaar). Daarnaast kunnen we hieruit opmaken dat de ammoniakuitstoot niet alleen een 

probleem is voor Nederland, maar ook voor de omliggende landen.  

 

 

 
Figuur 3: Import/Export van stikstofdepositie in Nederland (RIVM, 2020) 
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2.3 Stikstofbeleid 
Het stikstofbeleid in Nederland is gebaseerd op het Natura 2000 beleid van de Europese Unie. Het 

beleidsinstrument ‘Natura 2000’ is een Europees netwerk van beschermde gebieden (Natura 2000, 

2020). In deze gebieden worden dieren en planten beschermd om de biodiversiteit te behouden. 

Dieren en planten kennen geen nationale grenzen en daarom is een Europese aanpak toepasselijk. 

Op basis van de Europese richtlijnen over soortenbescherming en gebiedsbescherming, draagt elke 

EU-lidstaat deze Natura 2000 gebieden aan. Nederland heeft 161 Natura 2000 gebieden aangemeld 

bij de EU en daarvan heeft de Nederlandse regering de meesten definitief aangewezen (Natura 2000, 

2020). 

 

Elk Natura 2000 gebied is verdeeld in verschillende habitattypes. Het is aan de provincies om 

in deze gebieden de habitattypen te bepalen. Elk habitattype kan een maximum aan stikstof 

absorberen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor planten en dieren. Dit wordt de kritische 

depositie waarde (KDW) genoemd. Elk habitattype heeft een eigen KDW. Deze KDW is bepalend voor 

de specifieke eisen waar een bouwwerk, dat zorgt voor potentiële stikstofuitstoot, moet voldoen. 

Deze waarden worden berekend met behulp van het AERIUS-instrument. Ter illustratie, als een 

landbouwbedrijf een nieuwe koeienstal wil laten bouwen of de stal wil uitbreiden, dienen de locatie 

en de specificaties te worden ingevoerd in het rekenmodel op de website van AERIUS (AERIUS, 

2020). Het instrument berekent vervolgens de maximale stikstofuitstoot dat het object mag 

veroorzaken als het is gerealiseerd. Mocht het te bouwen bouwwerk niet voldoen aan de maximale 

uitstooteisen volgens de AERIUS-methode, dan moeten er maatregelen worden getroffen. Er wordt 

gekeken of er elders kan worden gecompenseerd of dat er eventueel een technische oplossing 

mogelijk is om reductie mogelijk te maken. Deze rekenmethode is verplicht in het aanvragen van een 

bouwvergunning. Voor aanvragers van een bouwvergunning is het handzaam om te berekenen wat 

de mogelijkheden zijn en voor de provincie is het gemakkelijk om zo bouwaanvragen te controleren 

(AERIUS, 2020).  

 

2.4 Natuurbescherming in Nederland 
De natuurbescherming in Nederland wordt vooral vormgegeven doormiddel van verschillende 

beleidsinstrumenten. In het stikstofbeleid worden de natuurgebieden benaderd als losstaande kleine 

gebieden. Een belangrijke visie in Nederland was om deze losstaande gebieden met elkaar te 

verbinden om zo een robuustere natuur te ontwikkelen. Tot 2013 werd de ecologische 

hoofdstructuur als beleidsinstrument gebruikt. De EHS is een netwerk van grote en kleine 

natuurgebieden waar het doel is om deze natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden 

(Groene Ruimte, 2015). Hierbij worden de Natura 2000 gebieden verbonden met de 21 nationale 

parken, 21 nationale landschappen (Nationale Parken, 2020 en Nationale landschappen, 2020). De 

natuur wordt als één netwerk benaderd en er is dus interactie tussen de verschillende gebieden. Dit 

zorgt voor een robuustere natuur die beter bestand is tegen de nadelige effecten van stikstof. Na 

2013 werd de EHS opgeheven en ging het over in een minder dwingende versie, het Natuurnetwerk 

Nederland. Deze was gericht op de bescherming van de bestaande natuur in plaats van uitbreiding en 

verbetering. Het stikstofbeleid gaat niet uit van een netwerk, maar is gebaseerd op losstaande 

Natura 2000 gebieden.  
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De belangen voor de Nederlandse natuur worden vertegenwoordigd door 

natuurorganisaties. De grootste natuurorganisaties van Nederland zijn Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten. In het begin van de twintigste eeuw werd het eerste natuurgebied, het 

Naardermeer, aangekocht door Stichting Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer kocht ook 

natuurgebieden aan om het later te beheren. Deze werkwijze is lang de basis geweest van de 

natuurbescherming in Nederland. Tegenwoordig is het adviseren van de regering en de private 

sector toegevoegd aan het takenpakket van de natuurorganisaties. Natuur- en milieuorganisaties zijn 

een relatief sterke institutie in Nederland, in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en België. Het 

aantal natuur- en milieuorganisaties is fors gegroeid de afgelopen decennia. Hun invloed op het 

publieke debat en de politiek stijgt (bijlage 1). Daarnaast groeit de waardering voor de natuur onder 

de Nederlandse bevolking. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het stikstofprobleem zo hoog op de 

publieke agenda staat. 

 

2.5 Het PAS en de boerenprotesten 
In 2015 heeft de Nederlandse overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

geïntroduceerd. Het PAS maakte het mogelijk om bouwprojecten en weg- en landbouwuitbreidingen 

te compenseren met de verwachte vermindering van stikstofuitstoot in de nabije toekomst (Aanpak 

Stikstof, 2020). Hierdoor konden bouwvergunningen, ondanks de overschrijding van de KDW, toch 

worden verleend. In theorie was dit een veelbelovend programma. Zo konden activiteiten in de 

landbouw, wegenbouw en woningbouw doorgaan en werd de stikstofuitstoot beperkt. In de praktijk 

betekende dit dat bouwvergunningen werden goedgekeurd ondanks een stijging in de 

stikstofuitstoot (Aanpak Stikstof, 2020). De stikstofcompensatie in bouwaanvragen waren gericht op 

de lange termijn, terwijl de overmatige stikstofuitstoot een probleem van nu is. Op korte termijn was 

het PAS dus niet effectief. Dit leidde tot veel bezwaren, die voor de rechter aanleiding waren om in te 

grijpen. 

 

In mei 2019 sprak de Nederlandse Hoge Raad uit dat het PAS in strijd is met de Europese 

regelgeving met betrekking tot natuurbescherming. Deze regelgeving betreft afspraken die in 2010 

zijn gemaakt tussen de Europese lidstaten over de uitstoot van schadelijke stoffen in de NEC-

richtlijnen (National Emissions Ceilings). De NEC-richtlijnen hebben als doel om de verzuring door 

stikstof en de belasting van de mens voor de ozonlaag te verminderen in Europa (Infomil, 2020). De 

Hoge Raad oordeelde dat met het huidige stikstofbeleid de NEC-normen niet kunnen worden 

behaald. In de praktijk betekende dit dat vergunningen voor de bouw, weguitbreiding en de 

landbouw heroverwogen moesten worden aan de hand van strengere normen. Plotseling werden 

bouwprojecten stopgezet. Duizenden banen en miljoenen aan investeringen stonden onder druk. 

Deze plotselinge bouwstop zorgde voor een nationale crisis. Dit zorgde ervoor dat de stikstofkwestie 

een politiek probleem werd. De politieke urgentie van de kwestie maakt het nodig om snel 

beslissingen te maken. Daarom benoemde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) een adviescollege om advies te geven over het omgaan met de stikstofkwestie (Adviescollege 

Stikstofproblematiek, 2019). Op 25 september 2019 werd het rapport ‘Niet alles kan’ uitgebracht 

door het Adviescollege Stikstofproblematiek. De maatregelen die worden genoemd in het rapport 

zijn gericht op de reductie van de stikstofuitstoot en natuurherstel. Volgens het adviescollege is er 

vooral in de landbouw veel winst te behalen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de aangekondigde 

maatregelen vooral gericht zijn op stikstofreductie in de landbouw, met name op de veehouderij. 
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Als reactie op de aangekondigde strengere regelgeving voor de landbouw organiseerden de 

boeren protesten tegen het beleid van de overheid. De angst bij de boeren is dat de aangekondigde 

maatregelen ervoor zullen zorgen dat de productiekosten in hun bedrijf hoger worden, waardoor 

hun winst zal verminderen. Veel boeren bevinden zich daardoor in een lastige situatie. Aan de ene 

kant wordt van hen gevraagd om zoveel mogelijk producten af te zetten voor een zo laag mogelijke 

kostprijs. De supermarkten en voedselleveranciers willen de verkoopprijs zo laag mogelijk houden. 

Daar komt bij dat de markthulp van de Nederlandse overheid en de EU de hoge productie stimuleert 

(EC, 2020). Aan de andere kant moeten de Nederlandse landbouwproducten aan strenge eisen en 

milieuregels voldoen. Dit zorgt voor een hogere kostprijs voor producten in de landbouwsector 

zonder dat de verkoopprijs kan worden verhoogd. Als de boeren meer kosten maken om aan 

strengere stikstofeisen te voldoen willen ze daar ook voor gecompenseerd worden. Om de 

ammoniakuitstoot in de landbouw te reduceren zullen ook de supermarkten, voedselleveranciers en 

uiteindelijk de consumenten bij de aanpak betrokken moeten worden. 

 

2.6 Landbouw in Nederland 
De Nederlandse landbouw heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in Nederland. De 

landbouwsector neemt een groot deel van het totale bodemgebruik in Nederland voor haar 

rekening. In 2015 was 53,8% van het totale bodemgebruik agrarisch terrein bestemd voor 

landbouwdoeleinden, zoals te zien is in figuur 4. De landbouwsector is daarmee als collectief de 

grootste landeigenaar van Nederland. Het bepaalt daarmee voor een groot deel het Nederlandse 

landschap en de Nederlandse natuur. De ecosystemen van verschillenden natuurgebieden worden 

met elkaar verbonden met behulp van de tussenliggende landbouwgronden. Uit een studie van Wolf 

(2012) blijkt dat de landbouw en de Nederlandse natuur altijd al sterk met elkaar verweven zijn. Alle 

huidige natuur in Nederland bestaat uit eerder ontgonnen gronden, voornamelijk voor 

landbouwdoeleinden, waar nieuwe wildernis is ontstaan (Wolf, 2012). Daarnaast levert de 

landbouwsector een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in rurale gebieden.  

 

 

 



15 
 

 
Figuur 4: Bodemgebruik in Nederland in 2015 in % (CBS, 2020) 

 

De landbouwsector wordt van oudsher ondersteund en geadviseerd door verschillende 

belangenbehartigers. De belangrijkste partijen zijn de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de 

vakbonden voor onder andere de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. 

Desondanks trekken de boeren beperkt samen op en is het dus moeilijk om de landbouw als een 

eenheid te beschouwen. In de stikstofdiscussie ontstaan er echter initiatieven waar de 

landbouwsector wel als eenheid opereren. De boerenprotesten zijn hier een voorbeeld van. Hier 

kwamen de boeren als groep in opstand tegen het stikstofbeleid van de overheid. Als gevolg daarop 

werd het landbouwcollectief opgericht die uitsluitend is gericht op de stikstofdiscussie. Dit collectief 

is een samenwerking tussen de LTO, vakbonden en nieuwe belangenbehartigende partijen zoals de 

Farmers Defence Force (FDF). De boeren handelen vaak individueel en zijn moeilijk als groep in 

beweging te krijgen. De stikstofbeweging toont echter aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn tot 

het samen optrekken binnen de landbouwsector. 

 

De landbouwsector slaagt er al tientallen jaren in om de ammoniakuitstoot te reduceren. In 

figuur 5 is de daling van de depositie van ammoniak vanuit de landbouw te zien. De 

ammoniakdepositie is gedaald met 64% sinds 1990. Dit is het gevolg van maatregelen zoals 

verbeterde voersamenstelling, het gebruik van emissiearme stallen, het afdekken van mestsilo's en 

de mestverwerking. Er is dus al veel bereikt in de landbouwsector. Vanaf 2010 stagneert de daling 

echter en is er zelfs een lichte stijging te zien. Dit zou kunnen betekenen dat de vooruitgang in 

technologieën en werkwijzen onvoldoende wordt doorgezet of dat de limiet in ontwikkeling is 

bereikt. Het zou ook kunnen betekenen dat boeren onvoldoende inzetten op stikstofreductie en dat 

het stikstofbeleid van de afgelopen tien jaar slechts beperkte effecten heeft gehad. Desalniettemin 

zorgen de huidige ontwikkelingen voor onvoldoende stikstofreductie in de landbouwsector. 
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Figuur 5: Depositie van gereduceerd stikstof (ammoniak) en geoxideerd stikstof (stikstofoxiden) in Nederland van 1990 tot 

2018 (RIVM,2019) 

 

2.7 De balans tussen de landbouw en de natuurbescherming 
Natuurbescherming en landbouw kunnen in de stikstofdiscussie worden gezien als tegengestelde, 

maar wel afhankelijke onderdelen. Enerzijds zijn de landbouw en de natuurbescherming 

tegengesteld aan elkaar. Economische ontwikkeling in de landbouw kan zorgen voor extra 

stikstofuitstoot, wat zorgt voor negatieve effecten op de natuur. Anderzijds benadrukt dit wel een 

afhankelijkheid tussen de landbouw en de natuurbescherming. Uit het probleem dat is ontstaan blijkt 

echter dat deze relatie niet in balans is. De negatieve invloeden van de landbouw op de 

natuurgebieden zijn te groot en het winstbejag in de landbouwsector is op dit moment belangrijker 

dan de bescherming van de natuur. Voor een oplossing voor deze onbalans worden er nu vooral 

beleidsmatige oplossingen gezocht. De stikstofcrisis toont echter aan dat deze hiërarchische 

benadering niet de gewenste effecten bereikt. De stikstofreductie is onvoldoende gebleken en de 

huidige wet- en regelgeving zorgt voor veel onvrede. Het is tegelijkertijd onderdeel geworden van 

een politieke discussie, waar de beleidsmakers de landbouw of de natuurbescherming de voorkeur 

geven. In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht hoe de balans hersteld kan worden en hoe de 

landbouwsector en de natuurbescherming zelf beter betrokken kunnen worden bij het vinden van 

een oplossing.  
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Hoofdstuk 3 – Theoretisch kader 
 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk worden de natuurbescherming en landbouw in Nederland 

uitgelegd aan de hand van de theorie over instituties. Informele instituties worden gevormd door 

normen, waarden en overtuigingen. Om dichter tot een oplossing van het stikstofprobleem te komen 

zullen deze informele instituties binnen de landbouw gebruikt moeten worden. Dit pleit ervoor dat 

de landbouwsector beter betrokken moet worden bij de oplossing van het stikstofprobleem. Daarom 

moet de benadering verschuiven van een technisch rationele benadering naar een communicatief 

rationale benadering. In het tweede gedeelte wordt dit met behulp van de rationaliteit theorie 

uiteengezet. De communicatieve benadering gaat uit van een eerlijke dialoog tussen de 

belanghebbenden. Om te streven naar een eerlijke dialoog is een evenwichtige machtsstructuur van 

belang. In de derde paragraaf wordt dit nader verklaard aan de hand van de theorieën over 

rationaliteit en macht. In het laatste gedeelte wordt het conceptueel model gepresenteerd.  

 

3.1 Het institutioneel ontwerp 
In de stikstofdiscussie vormen de actoren uit de landbouwsector en de natuurorganisaties de twee 

instituties: de landbouw en de natuurbescherming. Een institutie is een verzameling grenzen en 

regels die ons begeleiden in ons gedrag en is gecreëerd door mensen. Deze zijn ingebed in de cultuur 

en hebben grote invloed op de manier waarop we handelen en problemen oplossen (Buitelaar, 

2007). De verschillende instituties en hun onderlinge verhoudingen vormen samen het institutioneel 

ontwerp. Het institutioneel ontwerp bepaald dus hoe wij een probleem formuleren en benaderen. 

Gonzalez (2005) onderscheidt hierin twee type instituties, formele en informele instituties. In de 

stikstofdiscussie zijn de formele instituties het stikstofbeleid en de huidige wet- en regelgeving. De 

informele instituties zijn de normen, waarden en overtuigingen binnen de landbouw en 

natuurbescherming. Informele instituties zijn flexibeler dan formele instituties en hebben een 

grotere invloed op veranderingen binnen de samenleving (Gonzalez, 2005). Het is moeilijk om de 

instituties te beïnvloeden van buitenaf doormiddel van beleidsvoering (Van Karnebeek, 2018). Om 

een stikstofreductie te bewerkstelligen zullen de oplossingen ook van binnenuit de landbouw 

moeten komen. In de huidige benadering wordt vooral een beleidsmatige aanpak gehanteerd. Als de 

opgelegde maatregelen van de regering niet worden gedragen door de landbouwsector zijn de 

effecten van het beleid beperkt. Bij de benadering van het stikstofprobleem zal daarom meer 

moeten worden ingezet op de verandering vanuit de informele instituties en niet alleen vanuit de 

formele instituties.  

 

3.2 Naar een communicatief rationele benadering 
Het stelsel van vergunningverlening is gebaseerd op een beleid in Nederland waarbij de overheid 

toestemming geeft om iets te bouwen of een activiteit uit te voeren. Het stikstofbeleid is verankerd 

in dit systeem, waarbij de provincies het bevoegd gezag zijn. Het stikstofbeleid is echter gebaseerd 

op landelijke cijfers en normen. Het probleem wordt benaderd vanuit een hiërarchische positie, 

waarbij objectieve feiten het beleid bepalen. In dit geval is dit de Nederlandse regering die bepaald 

wat de beste oplossing is voor het stikstofprobleem. Deze vorm van besluitvorming in de ruimtelijke 

inrichting kan worden gezien als een technisch rationele benadering (De Roo & Porter, 2006). 

Volgens het model van Meyerson & Banfield (1955) weegt de beleidsmaker of besluitvormer de 

alternatieven af en neemt de best mogelijke beslissing.  
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Er wordt niets tot weinig gedaan aan terugkoppeling en participatie. De technisch rationele 

benadering is volgens Allmendinger (2017) het erkennen van een absolute waarheid, waar het 

mogelijk is om een complexe sociale orde rationeel in te richten. De technisch rationele benadering 

heeft gezorgd voor stagnatie in de ruimtelijke vergunningverlening en onvrede onder de 

belanghebbenden. Deze ontwikkelingen werken vervolgens weer crisismanagement in de hand. Zo 

ontstaat er een vicieuze cirkel. Een verschuiving naar een communicatieve benadering kan dit 

doorbreken.  

 

Een andere aanpak is de benadering vanuit de communicatieve rationaliteit. Healey (1996) 

stelt dat lokale actoren door hun belangen, kennis en inzet een belangrijkere rol moeten gaan spelen. 

Lokale actoren kunnen door collaboratie het vraagstuk definiëren en een gezamenlijk oplossing 

construeren. Hierbij is het bereiken van consensus tussen de belanghebbenden van belang. Dit 

betekent dat alle betrokken actoren zullen moeten samenwerken om tot een gezamenlijke oplossing 

te komen. Om verder te komen in het stikstofprobleem gaat het om de consensus tussen de 

landbouw en de natuurbescherming. Dit zou betekenen dat de boeren en natuurorganisaties met 

elkaar de dialoog aangaan. Hierdoor kunnen boeren en natuurbeschermers het vraagstuk en de 

oplossing voor hun eigen regio creëren. Dit zal zorgen voor een duurzame oplossing en voorkomt 

mogelijk vijandigheid en wantrouwen, zoals werd geuit in de boerenprotesten. 

 

De communicatief rationele benadering is gebaseerd op het gedachtegoed van Habermas 

(Allmendinger, 2017). Kenmerkend voor zijn gedachtegoed is de ideal speech theorie. Volgens 

Forester (1993) is het streven naar een ideal speech situatie gebaseerd op een eerlijke dialoog Deze 

dialoog is gebaseerd op wederzijds begrip, gedeelde kennis, onderling vertrouwen en 

overeenstemming (Habermas, 1984). Om tot een gezamenlijk oplossing te komen is de eerlijke 

dialoog tussen de landbouw en natuurbescherming van belang. Dit lijkt in de huidige benadering niet 

het geval te zijn. De ideal speech-situatie is echter idealistisch en is daarom in de stikstofdiscussie 

praktisch niet haalbaar. Op individueel niveau is de ideal speech wel haalbaar en kan het bijdragen in 

het bereiken van consensus (Allmendinger, 2017). Voor een nieuwe benadering van het 

stikstofprobleem moet men streven naar wederzijds begrip, gedeelde kennis, onderling vertrouwen 

en overeenstemming in de dialoog tussen de actoren in de natuurbescherming en de landbouw. 

 

3.3 Evenwichtige machtsstructuur 
Er zitten echter ook beperkingen aan de communicatieve benadering. Volgens De Roo en Porter 

(2006) werkt het alleen als de verschillende actoren tegengestelde belangen hebben die relatief 

gelijkwaardig en wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. De natuurorganisaties en de 

belanghebbenden in de landbouw zijn afhankelijk van elkaar, maar het lijkt aan gelijkwaardigheid te 

ontbreken. De verhouding tussen de belanghebbenden in de landbouw en natuurbescherming is niet 

gelijkwaardig. Er is sprake van een gebrek aan een evenwichtige machtsstructuur. Machtsstructuren 

zijn vaak ontstaan over een lange periode en zijn daardoor moeilijk te veranderen (Forester, 1982). 

De landbouwsector heeft altijd een voorname positie gehad in deze machtsstructuur en heeft 

daardoor veel vrijheid genoten in het uitvoeren van hun activiteiten. De boeren hebben als collectief 

meer dan de helft van het totale bodemgebruik in bezit en dit geeft de individuele boer een zekere 

machtspositie. De stikstofrestricties worden gezien als een aantasting van deze positie en 

eigenbeschikking. Dit wordt mede veroorzaakt door de opkomst van natuur- en milieuorganisaties en 

de groeiende waardering voor natuur.  
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Daarnaast werkt een onevenwichtige machtspositie vaak als een belemmering om tot de best 

mogelijke oplossing te komen. Flyvbjerg (2003) waarschuwt dat macht vaak de voorkeur krijgt boven 

rationaliteit. Rationaliteit wordt in dit geval gebruikt om activiteiten van machtige partijen te 

rechtvaardigen. Natuurorganisaties en de landbouwsector zullen argumenten in 

onderzoeksrapporten zoeken en gebruiken om hun acties te rechtvaardigen.  

 

3.4 Conceptueel model 
De huidige technische benadering werkt de stikstofcrisis in de hand. Om uit deze vicieuze cirkel te 

komen moet men streven naar een gezamenlijke oplossing. Hiervoor is er een betere balans tussen 

de landbouw en de natuurbescherming nodig. Deze balans kan worden bereikt als er tussen de 

partijen sprake is van wederzijds begrip, gedeelde kennis, onderling vertrouwen en 

overeenstemming. Een gebiedsgerichte en integrale benadering van het stikstofprobleem kan 

hieraan bijdragen. Gebiedsgericht houdt in dat regionale verschillen en lokale actoren worden 

gebruikt bij de formulering en de oplossing van het stikstofvraagstuk. Integraal houdt in dat er wordt 

voorkomen dat verschillende beleidsvelden en processen elkaar tegenwerken. Dus als aan de ene 

boeren hogere productiekosten maken omdat hen wordt verplicht om strengere stikstofeisen te 

voldoen, zal aan de andere kant niet moeten worden afgedwongen om de verkoopprijs van diezelfde 

producten zo laag mogelijk te houden. In deze thesis wordt onderzocht met behulp van de 

belanghebbenden in de stikstofdiscussie in hoeverre een gebiedsgerichte en integrale benadering 

kan bijdragen aan een betere balans en een gezamenlijk oplossing van het stikstofprobleem. De 

belanghebbenden kunnen richting geven aan hoe deze nieuwe benadering eruit kan zien. Hiervoor 

zal de benadering van het stikstofprobleem moeten verschuiven van een technisch rationele, top 

down benadering naar een communicatief rationele, bottom-up benadering. Dit geeft een 

conceptueel model zoals in figuur 6 is weergegeven. 

 

 

 

Figuur 6: Conceptueel model stikstofprobleem; verschuiving van een technisch rationele benadering naar een communicatief 
rationele benadering (De Boer, 2020) 
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Hoofdstuk 4 – Methodologie 
 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek uiteengezet. Om te onderzoeken of een 

gebiedsgerichte, integrale benadering kan bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem is het 

van belang om verschillende belanghebbenden erbij te betrekken. De respondenten worden 

geïntroduceerd en er wordt uitgelegd hoe en waarom de respondenten zijn geselecteerd. Tenslotte 

wordt er dieper ingegaan op de totstandkoming van de vragen in de interviews. 

 

Om de balans tussen de landbouw en de natuurbescherming te herstellen kan mogelijk een 

gebiedsgerichte en integrale benadering toepasselijk zijn. Volgens de theorie van communicatieve 

rationaliteit formuleren lokale actoren in de landbouwsector en de natuurbescherming het vraagstuk 

en de oplossing. Dus om een gebiedsgerichte, integrale benadering te bewerkstelligen zijn de 

belangen, kennis en inzet van de belanghebbende actoren binnen de stikstofdiscussie van belang.  

Daarom zijn er interviews gehouden met belanghebbenden in de stikstofdiscussie. Aan de hand van 

de drie deelvragen wordt de input van deze belanghebbenden vormgegeven. De verscheidenheid 

aan respondenten in dit onderzoek moet een zo compleet mogelijk beeld geven. Dit vergoot de 

validiteit van het onderzoek. Elke respondent spreekt vanuit persoonlijke titel. Dus belangen en 

persoonlijke meningen hebben invloed op de antwoorden. De institutie waar de respondent 

onderdeel van is speelt hierbij een grote rol. Er zijn in totaal veertien respondenten geïnterviewd. 

 

De nodige informatie wordt verzameld met behulp van semigestructureerde interviews. Het 

is voor het onderzoek van belang om de vraagstelling open te houden. De gesprekken zijn 

aangevangen met een standaard vragenlijst. Gaandeweg het gesprek ontstonden nieuwe vragen en 

aanvullingen waarop werd doorgevraagd. Voorafgaand aan de selectie van de respondenten is er een 

stakeholderanalyse gedaan. Met behulp van literatuuronderzoek en het internet werden de 

verschillende belanghebbenden in kaart gebracht. Het overzicht van de respondenten is 

weergegeven in tabel 1. Vanwege de intelligente lockdown met betrekking tot het COVID-19 virus, 

zijn de respondenten telefonisch en via videobellen geïnterviewd. Na het houden van de interviews 

zijn de uitgewerkte aantekeningen verstuurd naar de desbetreffende respondent per email. Alle 

aantekeningen zijn vervolgens aangepast op feitelijke onjuistheden en de standpunten zijn 

aangescherpt. 

 

Het semigestructureerde interview kan worden onderverdeeld in drie onderdelen. Allereerst 

wordt de ontwikkeling van het stikstofprobleem en de huidige benadering van het probleem 

besproken. Dit geeft een overzicht van de visies van verschillende belanghebbenden. Vervolgens 

komt de verhouding tussen de landbouw en de natuurbescherming aan bod. Hier worden ook de 

samenwerkingen en de relaties tussen de verschillende instituties besproken. Tenslotte gaf iedere 

respondent zijn of haar eigen visie op de oplossing van het stikstofprobleem en hoe een nieuwe 

benadering daaraan kan bijdragen. Er worden quotes gebruikt van respondenten om bevindingen 

kracht bij te zetten.  
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Tabel 1: Overzicht van de respondenten (De Boer, 2020) 

Wie Waarom? Hoe? Wanneer? 

Wim van der Maas – 

Manager AERIUS/RIVM 

Deskundige AERIUS-methode Interview en 

powerpoint 

09-04-2020 

(bevestigd 21-05) 

Jacco Wiering – 

Melkveehouderij Noord-

Holland 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid en stikstofuitstoot 

Interview, 

emailcontact 

30-04-2020 

(bevestigd 21-05) 

Theo Broers – Agrarisch 

adviesbureau Noord-

Holland 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid 

Interview 30-04-2020 

(bevestigd 18-06) 

Gerard Velthof – 

Wageningen University 

Onderzoeker stikstofprobleem Interview 01-05-2020 

(bevestigd 21-05) 

Pim Cazemier – 

Melkveehouderij Groningen 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid en stikstofuitstoot 

Interview 01-05-2020 

(bevestigd 17-06) 

Janine Spieksma – 

Accountmanager 

Staatsbosbeheer 

Ervaringsdeskundige 

natuurbescherming en 

stikstofprobleem 

Interview 08-05-2020 

(bevestigd 01-07) 

Marion Logtenberg – 

Bestuur Landbouwcollectief 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid en stikstofuitstoot 

Interview 13-05-2020 

(bevestigd 25-05) 

Trienke Elshof – 

Portefeuillehouder gezonde 

leefomgeving LTO 

Adviseur landbouw in 

stikstofprobleem 

Interview 14-05-2020 

(bevestigd 25-05) 

Gerard Kemna - Agrarisch 

adviesbureau Noord-

Holland 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid 

Interview 18-05-2020 

(bevestigd 18-06) 

Gerard Mul – 

Melkveehouderij Zuid-

Holland en Drenthe 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid en stikstofuitstoot 

Interview 19-05-2020 

(bevestigd 18-06) 

Henny Verhoeven – Bestuur 

POV 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid en stikstofuitstoot 

Interview 29-05-2020 

(bevestigd 18-06) 

Eric Stiphout – 

Varkenshouderij Noord-

Brabant 

Ervaringsdeskundige 

stikstofbeleid en stikstofuitstoot 

Interview 11-06-2020 

(bevestigd 17-06) 

Sietske Pennekamp – 

Juridisch adviseur provincie 

Friesland 

Beleidsmaker stikstofbeleid en 

ervaringsdeskundige 

stikstofprobleem 

Interview 12-06-2020 

(bevestigd 06-07-

2020) 

Barend Huisman – Team 

vergunningverlening 

provincie Drenthe 

Beleidsmaker handhaver 

stikstofbeleid en 

ervaringsdeskundige 

stikstofprobleem 

Interview 18-06-2020 

(bevestigd 06-07) 
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Hoofdstuk 5 - Bevindingen 
 

In dit hoofdstuk worden de deelvragen met behulp van de respondenten beantwoord. Allereerst 

worden de verschillende visies op het stikstofprobleem uiteengezet. In paragraaf 5.1 wordt deelvraag 

1 beantwoord. Deelvraag 1 luidt: ‘Wat is de visie van verschillende belanghebbenden op het 

stikstofprobleem met betrekking tot de huidige benadering?’ Er wordt dieper ingegaan op het RIVM-

onderzoek, de boerenprotesten en het stikstofbeleid. Dit legt de basis voor de overige twee 

deelvragen. In paragraaf 5.2 wordt deelvraag 2 beantwoord. Deelvraag 2 luidt: ‘Welke inzichten 

hebben verschillende belanghebbenden over de verhouding tussen de landbouw en de 

natuurbescherming?’ Er wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen de landbouw en de 

natuurbescherming. Dit geeft ook aan welke mogelijkheden er zijn om de balans te herstellen. In 

paragraaf 5.3 wordt deelvraag 3 beantwoord. Deelvraag 3 luidt: Welke visie hebben verschillende 

belanghebbenden op de oplossing voor het stikstofprobleem en wat kan een nieuwe benadering 

daaraan bijdragen? Er wordt uitgelegd waarom er rekening moet worden gehouden met regionale en 

sectorale verschillen. Ook wordt een gebiedsgerichte benadering van het stikstofprobleem 

besproken. Integraliteit en continuïteit zijn daarbij van groot belang. 

 

5.1 Het stikstofprobleem en de huidige benadering 

5.1.1 Het RIVM-onderzoek 

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat het grootste deel van de stikstofdepositie in 

stikstofgevoelige natuurgebieden afkomstig is van de landbouw. Het onderzoek van het RIVM is 

gebaseerd op cijfers van de WUR. De respondent van de WUR zegt: “Het is een wetenschappelijk 

verantwoord model en door jarenlange metingen en ervaring kan het worden beschouwd als 

betrouwbaar.” Het Mesdagfonds gebruikt dezelfde modellen en cijfers als het RIVM en komt op 

vergelijkbare resultaten uit. Er is veel kritiek op de cijfers en de rekenmethode van het RIVM. Ze 

zouden te veel gebaseerd zijn op modellen en theorie volgens boeren en belangenpartijen. 

Daarnaast worden er veel aannames gedaan en is de methode zeer gebruiksonvriendelijk. De 

wetenschapper van de WUR benadrukt dat de modellen bedoeld zijn voor wetenschappers die er 

iedere dag mee werken. De WUR heeft cijfers en emissies aangeleverd aan het RIVM. Die heeft 

vervolgens het onderzoek op basis daarvan uitgevoerd. Er zijn verschillende meetpunten in het land. 

Door de jarenlange ervaring is er een model ontwikkeld wat een betrouwbaar beeld geeft van de 

werkelijkheid. Tegelijkertijd geven de geïnterviewde boeren en adviesbureaus aan dat de 

rekenmethode onduidelijk en niet transparant is. Dit creëert een algemeen wantrouwen tegen de 

uitkomst van het RIVM-onderzoek. Een alternatief is het meten in de praktijk in verschillende 

natuurgebieden. Dit komt dichter bij de werkelijkheid, maar is kostbaar en tijdrovend. 

 

Er is onvrede over de resultaten van het RIVM-onderzoek, maar de meeste respondenten 

geven aan dat het onderzoek niet de oorzaak is van de onvrede die er heerst onder de boeren. De 

huidige onvrede over het beleid en het feit dat ze zich oneerlijk behandeld voelen is over een lange 

periode ontstaan. Dit is een proces geweest van tientallen jaren. De boerenprotesten zijn daar een 

gevolg van. Het aangekondigde beleid tegen de landbouwsector naar aanleiding van het 

stikstofprobleem is de druppel die de emmer deed overlopen. Zoals de melkveehouder uit Zuid-

Holland zegt: “Er wordt al 40 jaar aan de landbouwsector verteld dat er schaalvergroting moet 

plaatsvinden en dat de productie moet worden verhoogd. Dit geeft een tegenstrijdig gevoel van het 

altijd goed doen volgens de publieke opinie en het nu plotseling fout doen.”  
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5.1.2 Een breder stikstofprobleem 

Het stikstofprobleem is echter niet alleen een probleem van de afgelopen jaren. Het krijgt nu alleen 

een bredere aandacht onder de bevolking en in de politiek. Door meerdere respondenten wordt 

aangegeven dat het stikstofprobleem bij hen al langer bekend is. De biologische melkveehouder uit 

Zuid-Holland zegt: “Toen het PAS werd ingesteld waren de overheid en het RIVM op de hoogte van 

het probleem. Boeren waren er in tegendeel waarschijnlijk niet mee bezig of het was nog onbekend.” 

De achteruitgang van de natuur wordt al langere tijd opgemerkt door deskundigen en 

natuurbeschermingsorganisaties. De respondent van Staatsbosbeheer stelt: “De negatieve gevolgen 

van stikstof voor de natuur zijn al jaren bekend. Ook in de wetenschap. Het probleem werd in feite al 

herkend in de jaren 1980, maar toen onder de naam ‘zure regen’.” Door de toenemende mate aan 

kennis en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, krijgt het een brede aandacht. Dit draagt bij aan de 

urgentie van het probleem. Het lijkt erop dat het huidige probleem een gevolg is van een 

cumulatieve ontwikkeling van stikstofdepositie in de natuurgebieden. In de vorige eeuw speelde er 

een vergelijkbaar probleem, de zure regen. Volgens de respondenten van Staatsbosbeheer en het 

RIVM is zure regen voor een groot gedeelte hetzelfde als het huidige stikstofprobleem. Toen zorgde 

stikstof ook voor verzuring van de bodem. De respondent van Staatsbosbeheer zegt hierover: “Toen 

ging men er van uit dat het vooral een probleem was in het Oostblok. Het probleem was dus veel 

internationaler en dus minder grijpbaar. Daarnaast was de buffer in de grond, wat de grond aankan 

aan verzuring door stikstof, nog groter. Dus er was nog meer ruimte in de bodem om de verzuring op 

te vangen. Die ruimte is er nu gewoon niet meer of in ieder geval een stuk kleiner.” Echter, het beleid 

heeft zich toen gericht op het reduceren van zwaveldioxide en niet op het verminderen van de 

stikstofuitstoot. Er werd toen vooral gekeken naar de verzuring van de bodem. Overige externe 

effecten waren toen nog niet bekend. De theorie van de zure regen is echter controversieel en wordt 

niet door iedereen beschouwt als de waarheid.  

 

5.1.3 De boerenprotesten 

De geïnterviewde boeren, de belangenbehartigers en de LTO geven aan dat de landbouw onterecht 

wordt aangewezen als enige schuldige van het probleem. Het probleem is veel breder en ook andere 

sectoren dragen bij aan het probleem. Veel van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland, 

waar de Nederlandse overheid weinig invloed op heeft. Het wordt dus als onterecht gezien dat de 

aangekondigde maatregelen vooral de vergunningverlening in de landbouw gaan raken. De 

geïnterviewde boeren, de belangenorganisaties en de adviesbureaus vinden dat boeren al veel 

hebben gedaan om de stikstofuitstoot te reduceren. Ze staan open om de uitstoot nog verder 

omlaag te brengen. Ze zien dan echter wel graag dat ook de andere sectoren kijken naar technische 

oplossingen en alternatieve werkwijzen. Meerdere respondenten gaven aan dat het niet vreemd is 

dat de boeren boos zijn. Vooral het eerste boerenprotest heeft veel draagkracht onder de 

respondenten. De respondent van het adviesbureau uit Noord-Holland vatte dit samen als: “De 

eerste protestdag was een geweldige en geslaagde dag. Er was veel ‘goodwill’ en een groot deel van 

de maatschappij stond achter de boeren. Bij de acties daarna was er minder enthousiasme. Het was 

beter geweest als men toen naar de overlegtafel was gegaan. De invloed van de acties doofde een 

beetje uit.”  
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De geïnterviewde Groningse melkveehouder en de biologische melkveehouder uit Zuid-

Holland maken zich zorgen omdat ze worden meegesleurd in het strengere vergunningverlening 

stelsel. “De essentie van de regelgeving is de natuur beschermen en het schiet een beetje het doel 

voorbij. Het beleid is nu te veel gericht op rekenmodellen en vergunningen en hierbij wordt te weinig 

naar de grond gekeken. Het is veel te boekhoudkundig”, aldus de Groningse melkveehouder. Voor 

veel veehouders is de stikstofuitstoot nooit een probleem geweest. Ze hebben nooit een vergunning 

hoeven aanvragen omdat ze extensief werken. Hier komt relatief weinig stikstof bij vrij. Het nationale 

beleid gaat voorbij aan deze individuele verschillen tussen boeren. Dit geeft aan dat veel veehouders 

doorhebben wat het probleem is en graag willen bijdragen aan de reductie van de stikstofuitstoot. 

Echter, opgelegde maatregelen vanuit de regering zorgen voor veel onvrede en onzekerheid.  

Er is veel wantrouwen richting de regering en het ministerie van LNV vanuit de veehouderij. Uit de 

interviews bleek dat het vertrouwen in de overheid bij veel boeren, vertegenwoordigende partijen 

en adviesbureaus laag is. Een aantal meent dat de regering er een verborgen agenda op na houdt 

met betrekking tot het aangekondigde beleid. Het vergunningstelsel, de salderingsregeling en de 

uitkoopregeling waar veehouders mee te maken hebben lijken er op gericht te zijn om de veestapel 

te laten inkrimpen. “Er worden stelselmatig argumenten gezocht, nu is het stikstof en eerder was het 

fosfaat en later is het weer fijnstof. Daarnaast wisselt de samenstelling van het ministerie om de 4 

jaar, waardoor er weinig continuïteit is”, aldus de varkenshouder uit Noord-Brabant. Het 

wantrouwen vanuit de landbouw naar de regering zit dus een oplossing in de weg. Dit vertrouwen is 

nodig om tot een gezamenlijke oplossing te komen. 

 

5.1.4 Het stikstofbeleid, het AERIUS-instrument en het Natura 2000 beleid 

De huidige benadering van het stikstofprobleem is vooral gericht op het voeren van beleid. Hierdoor 

worden oplossingen vanuit de landbouw genegeerd. Het huidige systeem zorgt voor een onwerkbare 

situatie, omdat de vergunningverlening volledig stilligt. De meeste respondenten vinden het huidige 

beleid te gecompliceerd. De respondent van de LTO gaf aan: “De provincies zijn bevoegd gezag in de 

vergunningverlening, maar zijn ook nog steeds zoekende. Daar komt bij dat veel boeren het systeem 

als oneerlijk ervaren. Er is nog steeds veel onduidelijkheid en onzekerheid.” Veel respondenten gaven 

ook aan dat het PAS slechts een tijdelijke oplossing was. De varkenshouder uit Noord-Brabant zegt 

hierover: “Het PAS werkte om door te gaan met ontwikkelen in de landbouw, mobiliteit en 

woningbouw. Maar er is misschien te veel korte-termijn gedacht. Er is iets te veel op de pof geleefd.” 

Echter, de rechterlijke uitspraak die het PAS verwierp wordt als te ingrijpend ervaren. De 

beleidsmedewerker van de POV zegt hierover: “Het PAS was geen goed systeem en dit is vooraf en 

tijdens ook vaak gezegd door deskundigen. Helaas wordt nu ook pijnlijk duidelijk dat er geen plan b 

ligt bij het kabinet.” Andere respondenten kijken hier anders naar. Zij vinden dat het de enige manier 

was om binnen het huidige systeem van vergunningverlening te kunnen werken. Echter, door de 

verwerping van het PAS is er opnieuw een onwerkbare situatie gecreëerd. Meerdere respondenten 

kwamen met het idee om de positieve punten van het PAS mee te nemen naar het nieuwe 

stikstofbeleid in plaats van het volledig te verwerpen. Hieruit kan er worden geconcludeerd dat er 

een opgave ligt bij de Nederlandse regering. Veel respondenten ervaren het beleid als ingewikkeld en 

theoretisch. Ze zien graag een structureel en overzichtelijk beleid als oplossing van het probleem. 
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Leidend in het huidige stikstofbeleid is het AERIUS-rekeninstrument. Over het algemeen 

vinden de respondenten het AERIUS-systeem te theoretisch. Het zou te veel zijn gericht op 

berekeningen en modellen. Dit betekent niet dat het volledig genegeerd moet worden. Zoals de 

melkveehouder uit Groningen aangaf: “de AERIUS-rekenmethode is het best beschikbare 

meetsysteem en dit komt op dit moment het dichtste bij de werkelijkheid.” Dit wordt onderschreven 

door de respondent van Staatsbosbeheer en de respondent van Provincie Friesland. Veel boeren en 

boerenbelangenpartijen zijn kritischer en zien graag dat dit systeem wordt verbeterd. Ze zien het 

systeem als ongeschikt voor de vergunningverlening. Tegenstanders van het huidige systeem willen 

dat het gelijkwaardiger, robuuster, eenvoudiger en transparanter wordt gemaakt. Respondenten 

vinden dat het huidige systeem niet strookt met de werkelijkheid en konden hierbij voorbeelden en 

eigen ervaringen noemen. Natura 2000 gebieden worden nu vaak als belemmering gezien, omdat dit 

nu eenmaal zo berekend is in het AERIUS-rekeninstrument, ook al is de afstand tot een Natura 2000 

gebied groot. Veel boeren vinden het daarom onterecht dat ze veel geld moeten investeren in een 

extra vergunning of onderzoek. De geïnterviewde veehouders geven aan dat ze open staan voor op 

maat gemaakte en praktische oplossingen. De oplossingen zijn per bedrijf en regio verschillend. Zoals 

de respondent van de POV concludeert “De resultaten van AERIUS kloppen vaak niet met wat men 

zelf ziet in de praktijk. De resultaten moeten wel goed onderbouwd zijn en daar ontbreekt het nu 

aan.” De strenge stikstofregelgeving zorgt voor een beperkte ruimte voor het uitstoten van stikstof. 

Daarom geeft het nationaal beleid de ruimte om extern te salderen. Zo kunnen bedrijven ruimte voor 

het uitstoten van stikstof kopen en ontstaat er een ruilhandel voor stikstofruimte. Om een 

omgevingsvergunning te krijgen voor bedrijfsuitbreiding mag er in dit systeem geen extra stikstof 

worden uitgestoten. Als het binnen het bedrijf niet lukt is het mogelijk om extern te salderen. Het is 

dan mogelijk om bijvoorbeeld een bedrijf, die stopt, op te kopen en 70% van deze stikstofruimte te 

gebruiken. Dit wordt door de verschillende respondenten als een oneerlijk en niet effectief systeem 

gezien. Zoals de respondent van de LTO verklaart: “Zonder het PAS trekken met name de bouw en de 

industrie erg aan de beperkte stikstofruimte als het gaat om de saldering. Hierdoor wordt het vaak 

als oneerlijk beoordeeld door de boeren.” Het PAS is een oplossing geweest om deze oneerlijke 

ruilhandel van stikstofruimte te omzeilen. Dit is precies de reden waarom veel boeren onzeker en 

bang zijn voor de toekomst als het gaat om de stikstofregelgeving. Het adviesbureau zegt hierover: 

“Het lijkt erop dat de veestapel moet krimpen, dus velen zijn bang. Niemand weet hoe de regels nu 

precies gaan worden. Er wordt veel over gepraat. Daarnaast is het duidelijk dat het ‘extern salderen’ 

er aan komt.” Bovendien maken verschillende respondenten zich zorgen over het nieuwe beleid. 

Meerdere respondenten gaven aan dat de aangekondigde maatregelen weinig gaan oplossen. “Dit is 

eigenlijk een PAS 2.0”, aldus de respondent van de provincie Friesland. Verder wordt de uitstoot van 

stikstof door dit beleid gegeneraliseerd. De respondent van het landbouwcollectief duidt: “In het 

nationale vraagstuk worden de soorten stikstof op een hoop gegooid, zonder onderscheid te maken 

tussen stikstofoxiden en ammoniak.”  Dit zorgt ervoor dat meerdere respondenten zich zorgen 

maken. Zoals de melkveehouder uit Noord-Holland aangaf: “De aangekondigde maatregelen zijn 

vooral gericht op het uitkopen van boerderijen. Dit is een overhaaste beslissing en gericht op de korte 

termijn. Daarnaast is het erg duur en de voordelen voor de natuur lijken beperkt.” 
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De meeste respondenten spraken zich kritisch uit over het Natura 2000 beleid. De 

stikstofreductie zou onterecht gekoppeld zijn het Natura 2000 beleid. Dit onderschrijft de 

respondent van het landbouwcollectief: “Het probleem is ontstaan bij het aanwijzen van de 

natuurgebieden in Nederland…. de ammoniakuitstoot moet volledig los worden gezien van deze 

natuurgebieden.”  Het zou beter zijn om minder, maar veel grotere, Natura 2000 gebieden aan te 

wijzen. De melkveehouder uit Noord-Holland: “De Natura 2000 gebieden in Nederland zijn erg 

versplinterd. Door de versplintering is de impact op de landbouw erg groot.” Volgens de respondent 

van Staatsbeheer is de interpretatie van Nederland het probleem. Staatsbosbeheer stelt: “De Natura 

2000 richtlijn is erg theoretisch en wordt eigenlijk verkeerd geïnterpreteerd in Nederland.” Over het 

algemeen vinden de respondenten dat een groot deel van de onvrede wordt veroorzaakt door de 

beleidsvoering in Nederland. Ze gaven aan dat het goed is om hier nog eens kritisch naar te kijken. 

 

Veel respondenten zijn kritisch op het huidige stikstofbeleid en de benadering van het 

stikstofprobleem. Vooral de combinatie van de Europese normen, Natura 2000 en het nationale 

vergunningverlening stelsel wordt als negatief ervaren. Daarnaast zou het stikstofbeleid te algemeen 

en theoretisch zijn. De uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden vallen volgens verschillende 

respondenten onterecht onder één noemer. Het is volgens hen belangrijk dat in de aanpak van het 

probleem het onderscheid zichtbaar blijft. 

 

5.2 De verhouding tussen de landbouw en de natuurbescherming 

5.2.1 De landbouwsector en de natuurorganisaties 

Door de politieke discussie en de boerenprotesten wordt de kern van het probleem vaak naar de 

achtergrond verdreven. Stikstofreductie is bedoeld om de Nederlandse natuur te beschermen. 

Volgens meerdere respondenten geven veel veehouders aan mee te willen werken aan de 

stikstofreductie. Ze begrijpen dat er een probleem is. Echter, veel veehouders kunnen het zich niet 

veroorloven. Naast de reguliere bedrijfsactiviteiten is er vaak weinig ruimte voor natuurbescherming. 

Veel veehouders willen er iets voor terug. De respondent van het landbouwcollectief stelt: “De 

boeren willen best leveren, maar willen er wel wat voor terug. Daarnaast moet er ook een 

toekomstperspectief worden geboden aan jonge boeren.” Of zoals de melkveehouder uit Noord-

Holland aangeeft: “Daarnaast lijkt men te vergeten dat er welvaart nodig is om de natuur te beheren. 

Dus om de natuur te beschermen moet er geld verdiend worden door onder andere de landbouw. De 

natuur moet ook onderhouden worden.” Respondenten zijn het erover eens dat de boeren een 

belangrijke rol kunnen spelen in het beschermen van de natuur. De respondent van Staatsbosbeheer 

bevestigde dit. De respondent van het adviesbureau in Noord-Holland gaf aan: “Heel veel boeren 

werken al samen met Staatsbosbeheer. Organisaties, zoals Staatsbosbeheer kunnen niet zonder 

boeren. In veel natuurgebieden is het nodig dat vee daar graast voor het onderhoud. Als daar geen 

boeren met grazers meer zijn, gaat het fout.” Natuurbescherming kost tijd en geld.  
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De huidige aanpak van het stikstofprobleem wordt in de praktijk vaak niet bepaald door de 

meest rationele oplossingen. Dit wordt verduidelijkt door de respondent van de POV: “In Den Haag 

spelen andere belangen. De politiek wordt bepaald door de publieke opinie en niet alleen door de 

feiten.” Deze visie wordt onderschreven door meerdere respondenten. Het benadrukt dat er 

meerdere visies op het probleem zijn. Hierbij spelen de belangen en instituties een belangrijke rol. 

De natuurbescherming is als institutie de afgelopen decennia sterk gegroeid. Vooral in vergelijking 

met landen zoals Duitsland is deze groei duidelijk te zien. De respondent van de provincie Friesland 

zegt hierover: “In Nederland zijn er veel kritische milieuorganisaties die daar invloed op hebben. In 

Duitsland is dit veel minder het geval en zijn er dus ook veel minder en veel grotere Natura 2000 

gebieden aangewezen.” De natuur- en milieuorganisaties hebben er mede voor gezorgd dat 

natuurbescherming in de Nederlandse wet verankerd ligt. De waardering van de natuur wordt door 

een steeds groter publiek gedragen en daarom groeit de invloed van de natuur- en milieuorganisaties 

nog steeds. De twee belangrijkste natuurbeschermingsorganisaties in Nederland, Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten, trekken hierin vaak samen op. Tegelijkertijd heerst onder natuurorganisaties 

het gevoel dat de boeren nog altijd een voorkeursbehandeling genieten in Nederland. Ook heerst het 

gevoel dat de negatieve impact die de boeren hebben op de omgeving nu veel groter is dan een paar 

decennia geleden. Dit heeft voornamelijk te maken met de verdere versplintering van de landbouw 

en het gebrek aan overkoepelende adviserende organisaties. De respondent van Staatsbosbeheer 

zegt hierover: “De Nederlandse landbouw, dus ook veehouderij, heeft een te grote negatieve 

uitstraling op de omgeving. In de huidige landbouwpraktijk worden boeren geadviseerd door partijen 

als banken en veevoederbedrijven. Deze bedrijven hebben belang bij het maximaliseren van de 

financiering en de veestapel.” Het gevoel wordt onderschreven door de respondent van de provincie 

Friesland: “Over het algemeen geven de gedeputeerden van provincies de voorkeur aan de landbouw 

en economische groei. En natuur is dan dus minder belangrijk.”   

 

5.2.2 Natuurbeheer en veehouderij 

Dit geeft aan dat natuurbeheer en de veehouderij nu als twee losse onderdelen worden gezien. In 

werkelijkheid zijn de landbouw en de natuur in Nederland sterk met elkaar verweven. Daarom wordt 

er al lange tijd nagedacht over hoe de landbouw en natuurbescherming beter geïntegreerd kunnen 

worden. De respondent van de LTO stelt: “Ja, overgangen van natuur naar landbouw moeten zachter 

worden gemaakt. Dit kan met behulp van opkoopregelingen en het toevoegen van gronden aan de 

natuur. Naast de zachtere overgangen zal er draagvlak en perspectief gecreëerd moeten worden voor 

de landbouw. De natuurbescherming kost geld en levert niks op. Dus de boeren wachten op 

ondersteuning van de overheid.” De respondent van het landbouwcollectief vatte het goed samen: 

“Daarnaast staan de boeren welwillend tegenover het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot 

de reduceren, maar willen daar wel geld voor. Het verdienmodel moet beter in elkaar zitten.” 

Meerdere respondenten gaven aan dat de boeren een onderdeel zijn van een 

voedselproductiesysteem. Daarom wordt natuurbescherming veelal gezien als extra werk. Er zijn 

echter wel voorbeelden van veehouders die los staan van dit systeem. Voedsel verbouwen op een 

duurzame en verantwoorde manier is een realistische mogelijkheid. Een voorbeeld van een boer die 

dit heeft bewerkstelligd is de geïnterviewde melkveehouder uit Zuid-Holland. Hij heeft een bedrijf in 

Zuid-Holland en levert alleen aan de regio. Hierdoor is zijn bedrijf niet intensief en kan er biologisch 

geproduceerd worden.  
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Melkveehouders met deze overtuiging zien het natuurbeheer als hun maatschappelijke functie. 

“Daarnaast is de boer niet alleen maar een producent van voedsel, maar ook de beheerder van het 

buitengebied. Voor de stedeling is het platteland de achtertuin voor vrije dagen en weekenden. Als 

deze achtertuin goed beheerd wordt dan is de boer nooit ongewenst.” Hij ziet het beheer van het 

landschap als een kerntaak. De melkveehouder uit Zuid-Holland vervolgt: “Stedelingen hebben vaak 

minder respect voor intensieve boerderijen. De boer moet het meer bekijken alsof ze het nog steeds 

moeten verdienen om hun plek te handhaven. Veel boeren laten een arrogante houding zien en 

vinden dat ze het recht hebben om te doen wat ze willen omdat ze er altijd al hebben gezeten.”  

 

De melkveehouder uit Groningen is actief betrokken bij het weidevogelbeheer: “Onze 

boerderij houdt rekening met het broedseizoen en maait sommige percelen bewust niet.” Hij ziet het 

weidevogelbeheer als een maatschappelijke functie. Het natuurbeheer en de natuurbescherming is 

dus een deel van de maatschappelijk functie van de boeren. Dit is echter geen breed gedragen 

filosofie, omdat ze hier geen verdienmodel in zien. Dit wordt door meerdere respondenten 

aangegeven. Boeren hebben dus wel degelijk een maatschappelijke functie in de natuurbescherming 

en het beheer, maar lijken zich dit lang niet altijd te beseffen. Een belangrijk onderdeel van de 

tegenstelling tussen de landbouw en natuurbescherming is de waarde van de natuur. Veehouderijen 

zijn bedrijven die veelal gericht zijn op het winstoogmerk. Natuurbescherming is geen onderdeel van 

dat winstoogmerk. Dit kan simpelweg op twee manieren opgelost worden. De boeren belonen voor 

activiteiten die de natuurbescherming ten goede komen of de boeren verantwoordelijk maken voor 

de bescherming van die natuur. Dit is belangrijk in veel natuur- en milieudiscussies. In de oplossing 

van het stikstofprobleem is dit mogelijk een essentieel onderdeel. 

 

5.2.3 De relatie tussen de landbouwsector en de regering 

Een bepalende speler in de stikstofdiscussie is het ministerie van LNV. Over het algemeen wordt het 

ministerie van LNV verantwoordelijk gehouden voor het huidige stikstofbeleid. Het boerenprotest 

vorig jaar was direct gericht aan het ministerie en de regering. Aanspreekpunt en 

eindverantwoordelijke hierin is minister Schouten. Het systeem is er zo op ingericht dat 

milieuregelgeving, zoals de stikstofregels, ingepast wordt in het vergunningverlening systeem. Door 

emissieplafonds van de EU en het Natura 2000 beleid zit het ministerie van LNV al jarenlang in een 

moeilijke positie. Belangen moeten worden afgewogen en de Europese eisen moeten daarin worden 

geïntegreerd. Ze krijgen daarbij vaak het verwijt dat de landbouwsector er te weinig bij betrokken 

wordt. De belangenpartijen zijn hier vaak wat optimistischer in. Respondenten van de 

belangenpartijen geven aan dat organisaties, zoals de LTO en de vakbonden, voortdurend de dialoog 

aangaan met het ministerie. Ze geven eveneens advies aan de landbouwsector. De respondent van 

de LTO zegt hierover: “Aan de andere kant heeft het landbouwcollectief een plan ingediend met 

erkenning van het probleem en een deel van de oplossing. Er zijn daarvoor een aantal maatregelen 

die zouden helpen aangeboden. Een aantal ideeën zijn wel overgenomen en sommige maatregelen 

van het ministerie zijn daarop gebaseerd. Veel andere ideeën van het collectief zijn echter 

genegeerd.” Daarnaast hebben vakbonden gezamenlijk het landbouwcollectief opgericht voor de 

oplossing van de stikstofimpasse. Het collectief heeft als doel om als eenheid de belangen van de 

landbouw te behartigen richting het ministerie. Het landbouwcollectief bestaat uit de LTO, de 

vakbonden en partijen zoals de Farmers Defence Force.  
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De respondent van het landbouwcollectief stelt hierbij: “De rol van het landbouwcollectief is het 

bundelen van de krachten van het stikstofgebeuren om de impasse op te oplossen en met 

maatregelen te komen. Het collectief heeft een plan geschreven voor het ministerie van LNV als 

oplossing voor de impasse.” Veel respondenten zijn kritisch op de Farmers Defence Force. Ze vinden 

de FDF vaak te fanatiek. Ze zijn echter ontstaan uit een collectief gevoel onder de veehouders. De 

respondent van het landbouwcollectief duidt: “De Farmers Defence Force heeft een terechte 

ontstaansbasis. De groep bestaat vooral uit jongeren, die eerder moeilijk mee te krijgen waren in 

organisaties en samenwerkingen.” De vakbonden zijn er van oudsher vooral voor hun eigen tak. De 

Nederlandse Melkveehouderij vakbond is er voor de melkveehouderij, de POV voor de 

varkenshouderij en de Pluimveevakbond voor de pluimveehouderij. Deze verschillende 

belangenbehartigers zijn vertegenwoordigd in het landbouwcollectief. Deze vorm van samenwerking 

wordt door bijna alle respondenten als positief ervaren.  

  

Binnen de stikstofdiscussie zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende 

instituties ingewikkeld. Er spelen veel belangen en dit zit een gezamenlijk oplossing in de weg. De 

bevindingen bieden echter wel aanknopingspunten om de landbouw en de natuurbescherming beter 

te integreren. Ook komt naar voren dat de landbouwsector over het algemeen verdeeld is. In de 

stikstofdiscussie blijkt echter dat de landbouw wel als een eenheid kan functioneren richting de 

regering. De landbouw en de natuurbescherming kunnen samen optrekken, mits ze daar wel 

voldoende in worden gefaciliteerd en de boeren er in slagen om een collectief te vormen. 

 

5.3 De oplossing voor het stikstofprobleem en een nieuwe benadering 

5.3.1 Een gebrek aan integraliteit 

Verschillende respondenten gaven aan dat het momenteel ontbreekt aan integraliteit in de 

beleidsvoering. Milieuregelgevingen worden vaak als tegenstrijdig ervaren. De respondent van de 

POV geeft de kern van het probleem weer: “Er moet sprake zijn van meer integraliteit en minder 

denken in verschillende eilandjes. Zelfs binnen het ministerie van LNV zit op elk stofje een andere 

ambtenaar. Ook binnen het landbouw- en natuurdossier is er sprake van veel verschillende eilandjes.” 

De respondent van de POV gaat verder: “Als je iets doet op het ene dan gaat het op het andere fout. 

Het gaat continu om het blussen van brandjes.” Dit gebrek aan integraliteit gaat volgens 

respondenten samen met het gebrek aan continuïteit in het ministerie. De respondent van de 

provincie Friesland zegt: “Het gebrek aan continuïteit speelt hierbij ook een rol. Over een jaar komt er 

weer een nieuwe regering en ministerie. Minister Van Dijk heeft het PAS opgestart en nu zit Schouten 

er mee opgezadeld. Schouten komt met een oplossing en de volgende minister moet daar weer mee 

werken. Zo suddert het een beetje voort.” De meeste respondenten geven aan dat er vooral wordt 

gedacht in kortetermijnoplossingen. Het gebrek aan continuïteit draagt hier zeker aan bij. De 

melkveehouder uit Groningen stelt: “Het beleid moet zich niet richten op kortetermijnoplossingen. 

Het beleid mag wel scherp geformuleerd zijn, maar er moet een stip aan de horizon gezet worden. 

Boeren zijn bereid om te veranderen, maar geef ze wel de tijd om ernaar toe te groeien.”  

Deze visie wordt onderschreven door de andere geïnterviewde veehouders, boerenbelangenpartijen 

en de LTO. Het huidige beleid en aangekondigde beleid wordt als onredelijk en extreem gezien. Dit 

wekt veel onvrede en vijandigheid op. De respondent van de WUR stelt: “Deze reductie moet 

plaatsvinden op de lange termijn. Er moet dan dus een stip op de horizon worden bezet met 

betrekking tot de gewenste grootte van de veestapel waar je naar kunt toewerken. Dit gebeurt tot nu 

toe niet of nauwelijks. Er is weinig geduld in de politiek en de maatschappij in dit opzicht.” 
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Veel respondenten geven aan dat Nederland wereldwijd wordt gezien als een voorloper als 

het gaat om landbouwtechnieken en kennis. De melkveehouder uit Groningen zegt: “De agrarische 

universiteiten en hogescholen zijn in Nederland van hoge kwaliteit en belangrijk. Ze staan voorop in 

innovatie wereldwijd gezien.” Hierdoor is er in Nederland voldoende kennis in huis om het 

stikstofprobleem aan te pakken. Het lijkt dus vooral een politieke kwestie in combinatie met onwil 

om het stikstofprobleem aan te pakken. Bovendien wordt de samenwerking tussen de boeren, 

kennisinstituten en vertegenwoordigende partijen als positief ervaren. Meerdere respondenten 

vinden dat dit een kracht is voor het vinden van een oplossing. 

 

5.3.2 Een gebiedsgerichte aanpak en regionale verschillen 

Onder alle respondenten wordt de gebiedsgerichte aanpak als de oplossing genoemd. De respondent 

van de provincie Drenthe stelt: “Provincie Drenthe is bezig met het ontwikkelen van een 

gebiedsgerichte aanpak, waarbij enerzijds wordt gewerkt aan een aantoonbaar dalende 

stikstofdepositie op de gevoelige Natura 2000-gebieden en het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen en anderzijds wordt gewerkt aan het op een juiste manier mogelijk 

maken van economische ontwikkelingen binnen Drenthe.” Het huidige beleid is landelijk georiënteerd 

waarbij regionale verschillen voor een groot deel worden genegeerd. De geïnterviewde veehouders 

uit de provincies Noord-Holland, Groningen, Zuid-Holland en Noord-Brabant gaven aan dat de 

stikstofuitstoot bij hun bedrijven niet een probleem is. Zij geven aan dat het probleem groter is in de 

gebieden waar de intensieve bedrijven zitten en waar er meer natuur aanwezig is. De 

melkveehouder uit Groningen bevestigd de gebiedsgerichte aanpak: “Het oplossen van het probleem 

vereist een gebiedsgerichte aanpak en moet meer gericht zijn op grondgebondenheid.” Elke regio en 

provincie heeft unieke kenmerken. Daarom moet de aanpak voor elke regio en provincie anders zijn. 

De varkenshouder uit Noord-Brabant zegt hierover: “We moeten meer toe naar doelvoorschriften. Er 

moeten maten worden gesteld aan emissies per bedrijf, rekening houdend met maatwerk en 

geografie.”  

 

In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland speelt de bebouwde omgeving, industrie en 

mobiliteit een veel grotere rol dan bijvoorbeeld in een landelijke provincie zoals Friesland. De 

oplossing voor een bedrijf die dicht bij een Natura 2000 gebied gesitueerd is, is anders dan bij een 

bedrijf die daar verder weg van gelegen is. Verder lijkt het steeds duidelijker te worden dat de 

scheepvaart een belangrijke rol speelt in het stikstofprobleem. De scheepvaart zorgt voor een grote 

mate van stikstofuitstoot, maar is ook erg belangrijk voor bepaalde regio’s. De haven van Rotterdam 

is erg belangrijk voor de regio en het land. Het is daar een stuk moeilijker om de scheepvaart aan te 

pakken dan in regio’s waar de scheepvaart minder belangrijk is. De respondent van de Provincie 

Friesland: “Ook is deze oplossing voor elk gebied verschillend. In Friesland speelt bijvoorbeeld de 

scheepvaart een grote rol in de stikstofuitstoot en daarin valt ook nog veel winst te behalen.” De 

respondent van de POV zegt hierover: “Er moet dus goed worden gekeken naar waar de grote 

stikstofuitstoters zitten per regio of gebied. In Gelderland hebben bijvoorbeeld de scheepvaart op de 

rivieren en de papierfabrieken een groot aandeel. Daar zitten we in de regio nu mee om tafel. Ook 

wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een hele oude varkensstal met verouderde technieken.” Voor 

deze aanpak wordt een belangrijke rol toegedicht aan de provincies. Verschillende respondenten 

bevestigen dit. 
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5.3.3 Technologische oplossingen en andere werkwijzen 

Veel respondenten geven aan dat in er de veehouderij nog veel winst valt te behalen in technologie 

en werkwijzen. De provincie Friesland gaf aan dat dit een deel van de oplossing is: “Voor de 

landbouw zullen veel oplossingen moeten worden gevonden in technieken om ammoniak te 

verminderen, zoals luchtwassers etc.” Boeren zien vooral kansen in technische oplossingen.  De 

melkveehouder uit Noord-Holland vatte dit samen. Hij noemde meerdere mogelijkheden: 1) 

Toevoegen van meer water bij de mest, 2) Minder eiwitrijk veevoer, 3) Meer weidegang voor de 

koeien, 4) Fokken op voer efficiëntie dat zorgt voor minder ammoniakuitstoot en 5) Het gebruiken 

van een mest-app voor het ideale mest uitrijmoment. Andere respondenten onderschreven dit. De 

respondent van het adviesbureau in Noord-Holland gaf aan: “Gedeeltelijk moet de oplossing worden 

gevonden in de techniek en innovatie van bijvoorbeeld veevoeding.” De meeste respondenten vinden 

dat naast technische oplossingen en innovatie er ook moet worden gekeken naar een andere 

bedrijfsvoering. De manier van landbouwbedrijven zou bij sommige veehouders anders moeten. De 

melkveehouder uit Zuid-Holland zegt: “Een groot deel, vooral de intensieve landbouw, zullen zich 

vooral op betere technieken en innovatie richten. Met de mest en het voer bijvoorbeeld. Bij een ander 

deel zal de manier van landbouwbedrijven moeten veranderen. Er moet een maat worden gesteld aan 

het aantal dieren per hectare. Het totaal aantal dieren in Nederland moet verminderd worden.” Dan 

is het inkrimpen van de veestapel dus een deel van de oplossing. Dit kan echter alleen een oplossing 

zijn als de veehouderij er zelf bij betrokken wordt. De consequenties van een maatregel moeten in 

acht worden gehouden. De respondent van het landbouwcollectief stelt: “Er moet opnieuw goed 

worden gekeken naar wat er wel en niet kan.” Andere oplossingen zijn de biologische landbouw of de 

kringlooplandbouw. De meningen onder de respondenten zijn hierover verdeeld. De biologische 

melkveehouder uit Zuid-Holland toont aan dat dit zeker een mogelijkheid is, maar dan moet de wil er 

wel zijn. Hier is wellicht een idealistische instelling voor nodig, omdat het winstoogmerk minder 

belangrijk is. Verder geven enkele respondenten aan dat het systeem gebaseerd moet zijn op het 

belonen van de duurzame boeren en beboeten van de niet duurzame boeren. Dit is onderdeel van 

het maatwerk in de gebiedsgerichte oplossing. 

 

5.3.4 EU-subsidiëring 

Tenslotte wordt er onder de respondenten kritisch gekeken naar het Europese subsidiesysteem. 

Enkele respondenten stellen dat het zorgt voor een ongezonde sector. Veel kleine veehouderijen zijn 

afhankelijk van de subsidie en worden niet gestimuleerd om hun bedrijfsvoering te verbeteren. De 

melkveehouder uit Zuid-Holland bevestigt dit: “Het stimuleert op geen enkele manier de productie of 

duurzaamheid (biologisch en geen gewasbescherming). Iedere boer krijgt volgens dezelfde eisen naar 

verhouding van de grond subsidie. Er zal meer maatwerk moeten zijn.” De veehouders worden 

beloond naar het aantal hectare op het bedrijf en niet op duurzame technieken en maatregelen 

(Algemene Rekenkamer, 2019). Tegelijkertijd stellen meerdere respondenten dat het op dit moment 

de enige manier lijkt om duurzame bedrijfsvoering af te dwingen. De respondent van de veehouderij 

in Groningen vatte dit als: “Op dit moment is het subsidiesysteem de enige manier om vergunningen 

en natuurbeheer af te dwingen…. Het systeem is dus nodig om zaken af te dwingen, maar het zou 

beter zijn als dit systeem niet nodig was.” 
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Onder de respondenten is er overeenstemming dat een gebiedsgerichte aanpak een 

belangrijk onderdeel is van de oplossing. De oplossing van het stikstofprobleem verschilt per individu 

of groep. Dit geeft de kern van het probleem aan. Volgens de respondenten is een algemene 

landelijke aanpak niet de oplossing voor het stikstofprobleem. Er zijn onderdelen van het probleem 

die generiek kunnen worden opgelost. Er zullen ook altijd onderdelen blijven die erg specifiek zijn 

voor een regio, tak of bedrijf. Dit geeft aan dat een groot deel van de oplossing gericht zal moeten 

zijn op maatwerk. De respondenten geven aan dat aanpak gericht moet zijn op een hybride aanpak 

waar beleidsoplossingen op provinciaal niveau, technische oplossingen vanuit de landbouwsector en 

EU-subsidiëring worden gecombineerd. 
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Hoofdstuk 6 – Conclusie & Aanbevelingen 

 

6.1 Conclusie 
Een gebiedsgerichte, integrale en communicatieve benadering kan een oplossing bieden voor het 

stikstofprobleem. Dit wordt onderschreven door een groot deel van de respondenten. In de 

conclusie wordt besproken hoe een nieuwe gebiedsgerichte, integrale benadering er uit zou moeten 

zien volgens belanghebbenden. De onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van de context, 

het beleid, het theoretisch kader en de bevindingen. De onderzoeksvraag luidt: ‘Kan met behulp van 

een gebiedsgerichte en integrale benadering een betere balans tussen de landbouw en de 

natuurbescherming worden gevonden om zo bij te dragen aan de oplossing voor het 

stikstofprobleem?’ 

 

Het stikstofprobleem wordt benaderd als een landelijk probleem en is gebaseerd op 

landelijke cijfers. In werkelijkheid is het probleem genuanceerder. Er zijn grote regionale verschillen 

in zowel de bron van stikstof en de oplossing om stikstofreductie mogelijk te maken. Elke regio heeft 

zijn eigen geografische kenmerken met betrekking tot natuurgebieden. Een landelijke aanpak voor 

stikstofreductie generaliseert deze verschillen onterecht. De respondenten zien graag een 

gebiedsgerichte aanpak. Een deel van het probleem kan generiek worden opgelost. Veel situaties 

zullen echter vragen om een aanpak die specifiek gericht is op een regio, tak of individueel bedrijf. De 

beste aanpak is een combinatie van technische en communicatieve maatregelen. Het AERIUS-model 

heeft volgens meerdere respondenten een generaliserende werking. Het instrument is daarom niet 

geschikt om als basis te dienen voor het stikstofbeleid. Wel geven respondenten aan dat ze de 

verantwoordelijkheid willen dragen om stikstofreductie mogelijk te maken. Zowel de geïnterviewde 

boeren als de geïnterviewde belangenpartijen zien mogelijkheden. Hun belangen, kennis en inzet 

kunnen worden gebruikt om het landelijke probleem aan te pakken.  

 

Uit de bevindingen blijkt dat er in de huidige benadering een gebrek is aan integraliteit. Als er 

maatregelen worden getroffen om stikstofreductie te bewerkstelligen kan dit negatieve externe 

effecten hebben. Vaak zijn deze externe effecten onbekend of onzeker. Als er eiwitarm veevoer 

wordt gebruikt zorgt dit voor minder stikstofuitstoot, maar kan het gevolgen hebben voor de 

voedselveiligheid. Bovendien zorgt het ophokken van vee in de stallen ervoor dat stikstofuitstoot 

wordt geneutraliseerd, maar beïnvloedt dit wel het dierenwelzijn. Deze tegenstrijdigheid zit een 

toepasselijke en structurele oplossing in de weg. Hier lopen de boeren zelf tegen aan, maar ook op 

beleidsmatig gebied is dit moeilijk te integreren. De respondenten ervaren een gebrek aan 

samenwerking tussen de verschillende afdelingen in het ministerie van LNV. Zij zien graag dat ook op 

beleidsmatig gebied er een betere integraliteit is. Dit betekent dat verschillende milieumaatregelen 

moeten worden geïntegreerd in de wet- en regelgeving en dat er een betere samenwerking is in de 

Nederlandse regering.  
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Op beleidsmatig gebied wordt ook het gebrek aan continuïteit als problematisch ervaren. De 

respondenten geven aan dat het huidige stikstofbeleid een structurele oplossing belemmerd. Het 

stikstofbeleid is te veel gericht op de korte termijn. Meerdere respondenten stelden dat er bij 

provincies sprake is van meer continuïteit. Wellicht kunnen provincies een grotere rol spelen in de 

beleidsvorming en de uitvoering. Meer continuïteit, maatwerk en betere communicatie met de 

lokale actoren in het stikstofbeleid zorgt voor een iteratief proces. Meerdere respondenten stelden 

dat de Nederlandse regering in de huidige aanpak de landbouw onvoldoende betrekt. Het iteratieve 

proces zorgt voor een eerlijkere dialoog tussen de belanghebbende partijen. Dit voorkomt mogelijk 

toekomstige onvrede, zoals de boerenprotesten. Er kan zo worden gezocht naar een meer 

structurele oplossing en kunnen er gevallen als de problematiek omtrent het PAS mogelijk worden 

voorkomen. Meerdere respondenten erkennen dat het PAS geen structurele oplossing is voor het 

stikstofprobleem. 

 

De negatieve gevolgen van stikstofuitstoot zijn voor individuele bedrijven vaak niet zichtbaar. 

Desondanks wordt door veel respondenten het probleem dat is aangetoond door het RIVM-rapport 

wel erkend. Zij geven echter wel aan dat de landbouwsector onterecht als enige schuldige wordt 

aangewezen. In de huidige benadering wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden. Vooral de 

koppeling van de Natura 2000 gebieden met de stikstofuitstoot wordt als negatief ervaren. Voor veel 

veehouders is het moeilijk te bevatten wat hun bedrijf bijdraagt aan stikstofdepositie in een Natura 

2000 gebied. Dit is vooral het geval als het Natura 2000 gebied op een grotere afstand ligt. Sommige 

respondenten stellen dat het Natura 2000 beleid op dit moment verkeerd wordt geïnterpreteerd. 

Het Natura 2000 instrument is een goede visie voor de bescherming van de natuur, maar in de 

huidige vorm niet geschikt voor het stikstofbeleid. De gebieden zouden niet als losse onderdelen 

moeten worden gezien, maar als een structuur. Er was een soortgelijke visie in het Nederlandse 

beleid, de ecologische hoofdstructuur. Dit is echter losgelaten in de beleidsvoering. 

 

De landbouw is een machtige institutie die meer dan de helft van de grond in Nederland 

bezit. Dit geeft hen als collectief een bevoorrechte positie in de maatschappij. Daar hoort een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid bij. Uit de bevindingen blijkt dat boeren dit niet zo zien. Ze 

zien milieubeleid, zoals het stikstofbeleid, als een belemmering in hun vrijheid. Daarom is er in de 

nieuwe benadering van het stikstofprobleem een belangrijke rol weggelegd voor de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van de landbouwsector. Het is opvallend dat de 

respondenten die de landbouw vertegenwoordigen deze machtsstructuren niet opmerken. Terwijl de 

overige respondenten deze machtsverhoudingen wel benoemen. De respondenten van 

Staatsbosbeheer en de provincie Friesland erkennen dat de landbouw vooralsnog de voorkeur krijgt 

boven natuurbescherming in de beleidsvoering. Staatsbosbeheer geeft wel aan dat dit lijkt te 

veranderen doordat het stikstofdossier veel in de aandacht staat. De rechterlijke uitspraak tegen het 

PAS is een voorbeeld van de groeiende waardering van de natuurbescherming. Tegelijkertijd 

verwijten de respondenten, die de landbouw vertegenwoordigen, de Nederlandse regering er van 

dat ze er een verborgen agenda op na houden. Dit duidt op een gebrek aan wederzijds begrip en 

vertrouwen.  
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De landbouw en natuurbescherming lijken door de huidige stikstofdiscussie tegengesteld aan 

elkaar. De landbouw is als collectief een grootgrondbezitter en heeft daarmee veel invloed op het 

landschap. Het zorgt aan de ene kant voor leefbaarheid in de rurale gebieden. Aan de andere kant 

biedt dit kansen voor het landschapsbeheer, maar indirect ook voor de natuurbescherming. Uit de 

bevindingen blijkt dat boeren worden gezien als uitstekende landschapsbeheerders. Daarom kan de 

landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurbescherming en voor een oplossing van het 

stikstofprobleem. Anderzijds hebben de natuurbeschermingsorganisaties de landbouw nodig. Deze 

hervormingen zijn onderdeel van de normen en waarden. Immers, informele instituties, zoals 

normen en waarden, hebben vaak een grotere invloed op maatschappelijke situaties dan formele 

instituties, zoals wet- en regelgeving. 

 

De subsidieregeling van de EU is erop gericht om Europese boeren te steunen om hun 

productiviteit te vergroten, hun inkomen te garanderen en milieumaatregelen te nemen (EC, 2020). 

Stikstofreductie is daar nog geen onderdeel van. Nu werken het nationale beleid en het Europese 

beleid elkaar dus tegen. Uit de bevindingen blijkt dat de Europese Unie een belangrijke rol kan spelen 

in de aanpak van het stikstofprobleem. Het huidige subsidiebeleid van de EU richt zich onvoldoende 

op duurzame oplossingen om de nadelige invloed van de landbouw op de omgeving te beperken. Dit 

wordt door meerdere respondenten onderschreven. Een groot deel van het EU-budget is bestemd 

voor de landbouw. Veel kleine veehouderijen zijn afhankelijk van de subsidie en worden niet 

gestimuleerd om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Er liggen hier dus kansen om de EU-subsidie te 

gebruiken om stikstofreductie te stimuleren. 

 

6.2 Aanbevelingen 
De discussie over de nadelige effecten van de landbouw moet breder worden getrokken dan alleen 

de stikstofuitstoot. Ook verdroging van het land, weidevogelbeheer en vergelijkbare situaties moeten 

worden meegenomen in de discussie. Door het stikstofvraagstuk te koppelen aan andere 

milieuproblemen die in de landbouw spelen ontstaat er een bredere discussie. Dit vergroot de 

zichtbaarheid onder een groter deel van de bevolking en creëert daarmee mogelijk een breder 

draagvlak. Dit benadrukt de noodzaak voor een oplossing. Bovendien kan dit bijdragen aan een 

integraal beleid. Het is aan te bevelen om stikstofreductie te koppelen aan een langere periode. 

Meerdere respondenten geven aan dat ze bereid zijn om de stikstofuitstoot te reduceren, maar 

kunnen dit op korte termijn vaak niet realiseren. Door een doelstelling voor regio’s, sectoren of 

individuele bedrijven in de landbouw vast te stellen, kunnen bedrijven in een bepaalde periode hun 

stikstofuitstoot reduceren. Als de periode haalbaar en realistisch is, geeft dit veehouderijen de tijd en 

de ruimte om de stikstofreductie mogelijk te maken. Dit kan veel onvrede onder de boeren 

voorkomen. Daarnaast voorkomt het voor een deel een dure uitkoopregeling. Meerdere 

respondenten gaven aan dat het aangekondigde beleid gericht is op het uitkopen van veehouderijen 

en daardoor zeer kostbaar wordt. Ze betwijfelen de haalbaarheid van dit beleid. 
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Er is nog veel winst te behalen in de landbouwsector zelf. De veehouder kan zelf veel 

maatregelen treffen om de stikstofuitstoot te reduceren. Deze oplossingen zijn voor een deel 

generieke maatregelen. Wel zullen deze maatregelen in sommige situaties moeten worden 

gecorrigeerd voor unieke kenmerken van regio’s en bedrijven. Uit de interviews werden de volgende 

technische oplossingen opgenoemd: 1) het toevoegen van meer water bij de mest, 2) het creëren 

van minder eiwitrijk veevoer, 3) meer weidegang voor de koeien, 4) het fokken op voer efficiëntie 

dat zorgt voor minder ammoniakuitstoot bij de individuele koe en 5) het gebruiken van een mest-app 

om het ideale mest uitrijmoment te bepalen. Deze maatregelen zijn prima op te lossen door de 

bedrijven zelf met eventuele steun van de overheid of belangenbehartigers. Het is vervolgens aan de 

regering om een robuuste basis te creëren met behulp van wet- en regelgeving. 

 

Bij de inkrimping van de veestapel in Nederland zullen de gevolgen goed onderzocht moeten 

worden. De Nederlandse landbouwsector beschikt over geavanceerde methoden en technieken. Als 

alle landbouw naar het buitenland wordt verplaatst zullen de werkwijzen en technieken 

waarschijnlijk minder efficiënt zijn. De negatieve gevolgen voor het milieu, en daarmee ook de 

stikstof, kunnen mogelijk zelfs groter worden. Daarnaast zijn deze geavanceerde methoden en 

technieken een kracht. Het kan gebruikt worden in de aanpak van het stikstofprobleem.  

 

De stikstofdepositie zorgt voor een afname in biodiversiteit en verzuring van de bodem. Dit 

kan voor de landbouw nadelige gevolgen hebben. De WUR (2020) beschrijft dat de landbouw voor 

een groot deel afhankelijk is van de aanwezige biodiversiteit. Een verlies aan biodiversiteit maakt 

landbouwgewassen kwetsbaarder voor ziekten. Bovendien zorgt de verzuring van de bodem ervoor 

dat delen van het land ongeschikt worden voor het verbouwen van gewassen (Power, 2010). De 

WUR (2020) stelt ook dat er veel aspecten onbekend en onzeker zijn. Als lokale ecosystemen 

verstoord worden zijn de gevolgen voor de lokale landbouw vaak niet te overzien. Het kan in het 

belang zijn van de boeren om de Nederlandse natuur te beschermen. Nader onderzoek is aan te 

bevelen. Hieruit moet blijken wat de gevolgen zijn van de stikstofuitstoot vanuit de landbouw op 

lokale ecosystemen. Bovendien kan er worden onderzocht wat voor effecten er zijn voor de 

landbouw als de lokale ecosystemen zijn verstoord. 

 

Het kan waardevol zijn om het natuurbeleid in Nederland kritisch te evalueren. Een veel 

gehoord argument in de interviews is dat de huidige natuur in Nederland kwetsbaar is. De 

respondent van Staatsbosbeheer geeft aan dat de buffer om stikstofdepositie op te vangen steeds 

kleiner wordt. Als we de Nederlandse natuur willen behoeden voor verdere achteruitgang zal er een 

structurele verandering moeten plaatsvinden in het natuurbeleid. De beleidsmakers zullen moeten 

zorgen voor een robuustere natuur met minder, maar veel grotere natuurgebieden, zoals in Frankrijk 

en Duitsland. Bovendien geven alle respondent aan dat het zeker goed is dat de natuur in Nederland 

wordt beschermd. Ook wordt de koppeling van het Natura 2000 beleid en de stikstofplafonds in 

twijfel getrokken. De gewenste effecten van het beleid lijken uit te blijven en de koppeling wordt als 

negatief ervaren onder veel veehouders. Bovendien is het waardevol om de doelstelling van het 

natuurbeleid goed te definiëren. Het te ontwikkelen doel kan variëren van een ongerepte wildernis 

tot een hybride landschap van landbouwgronden en natuur. Het beleid en de maatregelen voor de 

landbouw kan hierbij verschillen. 

 



37 
 

Het is verstandig om het RIVM-onderzoek en de AERIUS-methode te evalueren. De meeste 

veehouders krijgen te maken met de AERIUS-methode. Veel respondenten gaven aan dat de AERIUS-

methode te theoretisch is. Ze beweren dat de methode de werkelijke situatie van een individueel 

bedrijf onvoldoende weergeeft. Het is daarom aan te bevelen om meetpunten te creëren op de 

bedrijven. Doordat de metingen plaatsvinden bij de bron zelf, ontstaan er meer betrouwbare, 

gedegen en gerichte resultaten. Op basis daarvan kunnen gerichtere maatregelen worden getroffen 

om de stikstofuitstoot te reduceren. Een kanttekening hierbij is dat het aannemelijk is dat daardoor 

de kosten voor de meetmethode aanzienlijk zullen toenemen. 

 

Twee respondenten stelden dat er een relatie was tussen de zure regen van de jaren 80 en 

het stikstofprobleem van nu. De stikstofdepositie was ten tijde van de theorie over de zure regen al 

een probleem voor de natuur. De huidige stikstofdiscussie gaat vooral over het probleem dat er nu is. 

Hierdoor worden ontwikkelingen in de natuur, de landbouw en de stikstofdepositie in de afgelopen 

decennia genegeerd. Voor veel respondenten komt het stikstofprobleem uit de lucht vallen en lijkt 

het een probleem dat is gecreëerd door beleidsvoering. Het is aan te bevelen nader onderzoek te 

doen naar wat de samenhang is tussen de theorie over de zure regen en het huidige 

stikstofprobleem. Hieruit kan dan blijken of het stikstofprobleem is verergerd of verminderd. 

Bovendien is de ontwikkeling van de natuur en de stikstofuitstoot in de landbouw over een langere 

periode interessant voor verdere maatregelen. Veel respondenten stellen dat de landbouw al veel 

maatregelen heeft getroffen voor het reduceren van de stikstofuitstoot. Deze bewering kan worden 

meegenomen in het onderzoek. 

 

Op dit moment is de subsidieregeling van de EU erop gericht om Europese boeren te steunen 

om hun productiviteit te vergroten, hun inkomen te garanderen en milieumaatregelen te nemen (EC, 

2020). In de praktijk betekent dit dat boeren subsidie ontvangen voor het aantal hectare dat het 

bedrijf in eigendom heeft. Door de EU-subsidieregeling anders in te richten kunnen de boeren meer 

worden beloond voor duurzame oplossingen. Stikstofreductie kan hiervan een onderdeel zijn. 

Hierdoor zal het subsidiebudget gelijk blijven, maar krijgen de investeringen een andere bestemming 

zodat andere doelen gediend worden. 

 

Tenslotte kan de verbinding tussen de landbouw en natuurbescherming worden verbeterd. 

De boer kan worden beloond als landschapsbeheerder. Door de bescherming van dier- en 

plantsoorten onderdeel te maken van de reguliere bedrijfsvoering draagt de boer bij aan 

natuurbescherming. 
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8. Bijlagen 
 

8.1 Bijlage 1: interviews 

8.1.1 Interview RIVM/AERIUS – Wim van der Maas 

De respondent is Projectleider bij het RIVM van het AERIUS-programma. Hij is afgestudeerd in HBO 

milieukunde. Het vakgebied van de respondent is emissieregistratie en milieurapportage. 

 

Wat is de rol van AERIUS? 

Het Natura-2000 beleid is erop gericht om de instandhouding van kwetsbare natuur (de Natura-2000 

gebieden) te garanderen. In 130 natuurgebieden wordt de kwaliteit in natuur beperkt door stikstof. 

Per stikstofgevoelige habitat in de Natura 2000-gebieden is de Kritische Depositie Waarde 

vastgelegd. Elk Natura 2000 gebied bestaat uit veel verschillende habitattypen en wetenschappelijk is 

voor elk habitattype de KDW bepaald. Het huidige beleid daarbij is om onder die KDW te blijven. Deze 

wordt berekend in mol N/ha/jr. Om dit te controleren is een rekenmethode en instrument bedacht: 

AERIUS. Op AERIUS kunnen boeren berekenen of ze een nieuwe stal mogen neerzetten in verband met 

stikstofuitstoot. En kunnen provincies dit controleren. Dit is voor stallen gebaseerd op de RAV: 

Regeling ammoniak en veehouderij. Een uitleg over de AERIUS-rekentool wordt uitgelegd en het 

proces wordt doorlopen door middel van een voorbeeld. 

Daarnaast wordt het stikstofprobleem verder uitgelegd met behulp van een PowerPointpresentatie 

die dhr. Van der Maas vaak gebruikt voor presentaties voor provincies. 

 

Over de resultaten van het RIVM-rapport. Wat is het probleem?  

De ammoniakuitstoot afkomstig van de landbouw is voor 130 van de 161 Natura2000 gebieden het 

grootste probleem voor de natuur. Het probleem is dat NOx al sinds lange tijd aan het dalen is, terwijl 

NH3 zelfs licht aan het stijgen is de laatste jaren. 

 

Krachtvoer en kunstmest wordt van buiten het proces toegevoegd en komt vaak uit het buitenland. Er 

wordt dus veel stikstof geïmporteerd in de vorm van krachtvoer en kunstmest van buiten Europa 

(Zuid-Amerika) en uitgestoten in Nederland. De stikstof is dus niet afkomstig uit Nederland, maar 

wordt hier wel uitgestoten. Veel minder stikstofuitstoot als dit niet het geval was. Bijvoorbeeld door 

het gebruik van ander voer. 

 

Het PAS is gevallen doordat de landbouw zijn ammoniakuitstoot de laatste jaren niet reduceert. 

Ondanks strengere regelgeving, efficiëntere werkwijzen en innovatietechnologieën zoals luchtwasser. 

Er zijn heel veel vergunningen uitgegeven, maar dit had nooit gemogen volgens de stikstof normen.  

 

Nederland is een grotere exporteur dan importeur van stikstof. Stikstofuitstoot van industrie waait 

vooral verder weg door hoge schoorstenen. Terwijl landbouw vooral lokaal probleem is doordat 

activiteiten laag bij de grond plaatsvinden. Er komt ook veel stikstof uit België en Duitsland. Ik vraag 

me af: Waarom moet Nederlands grootste vleesschuur zijn van Europa, terwijl wij heel dichtbevolkt 

zijn en kwetsbare natuurgebieden hebben? 

 

Zijn er grote verschillen te merken in de verschillende natuurgebieden? Is het aandeel van de 

verschillende sectoren verschillend voor verschillende gebieden? 
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Ja, er is een kaartje te vinden op stikstofpagina van het RIVM bij veelgestelde vragen. In deze kaarten 

is duidelijk te zien dat natuurgebieden in landbouwgebieden een hoge bijdrage hebben van de 

landbouwsector. Verkeer, industrie en overige sectoren hebben een hogere bijdrage in de buurt van 

de gebouwde omgeving. Specifiek zijn de bijdragen van snelwegen op de Veluwe zichtbaar in deze 

kaart. Bijdragen van buitenlandse bronnen is het hoogst aan de randen van het land. 

 

Is het fenomeen ‘zure regen’ van de jaren 1970 en 1980 hetzelfde als het stikstofprobleem dat nu 

speelt? 

Stikstof was toen ook een belangrijke verzurende component en is dat nog steeds. In feite is dat de 

aanslag op de natuur. Zwaveldioxide was de andere maar die is bijna tot nul gereduceerd. Dus NOx 

en NH3 blijven over.  

 

Waarom zijn de boeren zo boos? 

Omdat ze constant aan nieuwe regelingen moeten voldoen. Ze worden echter wel zwaar 

gesubsidieerd. Een gemiddelde boer krijgt 20.000 euro. 

 

Wat is het huidige beleid precies? En vanuit wie komt dit? Wat vindt u van het huidige beleid? 

NEC- doelen zijn leidend, dus Nederland moet onder de emissieplafonds van de NEC-richtlijnen blijven. 

Als aan NEC-doelen wordt voldaan wordt er getoetst aan de natura-2000 richtlijn. Dit zijn de 

natuurdoelstellingen. Natura 2000 bestaat uit de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn en het is Europees 

beleid, waar provincies aan voldoen met hulp van AERIUS/RIVM. Nationale wetten zoals de 

Natuurwet en het PAS zijn gebaseerd op Natura 2000 wetgeving. Nederland kan vaak niet voldoen 

aan Europese richtlijnen, dus dan wordt er derogatie aangevraagd. Een voorbeeld hiervan is het PAS. 

Verder doet het RIVM over beleid nooit uitspraken. 

 

AERIUS is verkozen tot beste overheidssysteem 2016. Er worden per dag 1000 pdf-bestanden 

aangevraagd. Dit zijn de resultaatbestanden van een berekening. De uitkomst van de rekenmethode. 

Boeren laten hun berekeningen vaak door adviesbureaus uitvoeren en provincies gebruiken AERIUS  

om deze te controleren. Dit allemaal naar aanleiding van het Natura 2000 wetgeving van de EU. Het 

register is alleen toegankelijk voor overheidsinstanties, in verband met privacy en mogelijke 

voorkennis bij projectontwikkelaars. 

 

Wat vindt u van het Programma Aanpak Stikstof? Wat was de rol van RIVM hierbij?  

Het PAS was in beginsel goed beleid. Het doel was een ambitieuze emissiereductie voor de natuur te 

combineren met economische ontwikkeling door de emissiereductie voor een beperkt deel te 

bestemmen voor nieuwe activiteiten door de uitgifte van vergunningen. Er was behoefte aan een 

instrument, daarom kwam het PAS in 2015. Milieuorganisaties hebben later aan de bel getrokken 

over het PAS. De rechtszaak tegen de overheid werd geleid door Urgenda. 

 

Is het gebruik van het rekeninstrument verplicht voor het aanvragen van een vergunning bij 

gemeenten? 

Ja, als volgens de rekenmethode van AERIUS een te bouwen object een depositie geeft boven de 

0,005 mol N/ha/jr op stikstofgevoelige natuur dan moet er worden getoetst aan de natuurwet. 

Inclusief een berekening. 
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Hoe komt het dat de onderzoeksresultaten van RIVM en de boeren (Mesdagfonds onderzoek) zo 

verschillen? Klopt het dat RIVM alleen stikstof gevoelige gebieden meet? En waarom? 

Het onderzoek van het Mesdagfonds heeft het gehele oppervlak van de Natura-2000 gebieden 

gebruikt, waaronder ook grote wateroppervlakken, terwijl AERIUS alleen de stikstofgevoelige natuur 

heeft beschouwd. 

 

Wat is volgens u een oplossing voor het stikstofprobleem? Is het een kwestie van een strengere 

regelgeving of moet de gehele werkwijze in de landbouw anders? Gaat de markt het zelf oplossen 

met behulp van innovatie en een efficiëntere werkwijze? 

Over beleid doet het RIVM nooit uitspraken. Mijn persoonlijke mening is dat we via de techniek heel 

veel hebben bereikt en daar nog wel een stapje verder in kunnen gaan maar dat er uiteindelijk minder 

stikstof van buiten aan het systeem moet worden toegevoegd. Of meer moet worden afgevoerd. 

Uiteindelijk ga je dan richting kringloop waarbij minder intensief en meer toegevoegde waarde de 

sleutelwoorden zijn.  

 

Kan het probleem niet veel beter Europees aangepakt worden? En hoe? 

Het systeem met de NEC-doelen en Natura 2000 is een EU aanpak. Als er aan de NEC-doelen wordt 

voldaan moet er ook nog aan de Natura 2000 regelgeving worden voldaan. Alle nationale wetgeving 

omtrent stikstof is hierop gebaseerd.  

 

In hoeverre werkt AERIUS/RIVM samen met boeren en natuurorganisaties (zoals 

natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) bij het maken van de rekentool? En bij het geven van 

advies? 

Bij de ontwikkeling van AERIUS was er nauwe samenwerking met de natuurorganisaties en 

bijvoorbeeld LTO. Het vakblad Boerderij heeft AERIUS destijds voorgedragen als beste ICT-project van 

de overheid vanwege die nauwe samenwerking met de stakeholders.  

 

Is het stikstof probleem iets typisch Nederlands? Of zijn er meer landen waar dit speelt? En hoe 

komt dit volgens u? Zijn er nog andere potentiële landen die met dit probleem te maken kunnen 

krijgen? 

Nederland is veruit de grootste hierin. Met name door de vele verkeersbewegingen en grote 

veehouderij sector. Daarnaast is de veevoer import gigantisch. Volgende land is België met 20% 

minder uitstoot per hectare. Daarna volgt Duitsland met 50% minder uitstoot per hectare. 

 

8.1.2 Interview melkveehouder in Noord-Holland – Jacco Wiering 

De respondent is eigenaar van een melkveehouderij in Noord-Holland. He bedrijf heeft 190 

melkkoeien. Zijn zoon zit al in het bedrijf en neemt naar verwachting het bedrijf over in de toekomst. 

 

Hoe heeft u met uw bedrijf te maken met de stikstofuitstoot en regelgeving? 

Mijn bedrijf heeft een NB-vergunning verkregen nadat de melkquota werd afgeschaft. Daarvoor is het 

bedrijf agrovisie ingehuurd om de duurzaamheid te regelen in 2015. Het is een NB-vergunning en is 

heel complex, maar stelt een maximum aan het te houden vee. Het houdt in feite in dat het bedrijf nu 

250 melkkoeien mag houden en 130 jongvee. Dit is gebaseerd op kengetallen. 

Dit is allemaal op basis van Natura 2000 gebieden. Bij mijn bedrijf gaat dat om de Natura 2000 

gebieden; Rijper eilanden en Zwanenwater in Noord-Holland. Wij vallen net niet binnen deze 
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bufferzones. Er hoefde dus geen aanvullende vergunning op basis van de natuurwet worden 

aangevraagd. En er hoefde dus ook geen berekening te komen met betrekking tot de Kritische 

Depositie Waarde ten opzichte van deze gebieden.  

Andere boeren die ik ken zitten wel vallen met hun bedrijf wel binnen deze gebieden en moeten dus 

maatregelen treffen om hun veestallen in stikstofemissie te reduceren. Voordat het PAS werd 

afgeschoten was de PAS vergunning een alternatief. Een PAS-vergunning gaf aan waar veestallen 

konden worden gebouwd met toekomstige beloofde maatregelen en reducties. Dit is ook meteen een 

nadeel, omdat het vooral om beloftes gaat, wat in de praktijk niet altijd goed werkt. 

De Mobilization for the Environment (MOB) is een groot aanjager van strengere regelgeving voor de 

veehouderij/landbouw. Ze hebben team van professionele dure juristen en vechten elke zaak van de 

overheid en veehouder aan. 

Ik ben lid van de Nederlandse Melkveehouders vakbond (NMV-vakbond) in Noord-Holland. Het 

landelijke NMV-vakbond is 1 van de 13 organisaties die het landbouwcollectief vormen. De 

stikstofwerkgroep in Noord-Holland bestaat uit verschillende kleine groepen. Bestaande uit: LTO, 

NMV, Vrije boeren (Farmers Defence Force), Biologische boeren, Jongeren boeren, accountancy 

bureaus en Zuivelverwerkers. Vervolgens staat Stikstofwerkgroep Noord Holland in direct contact met 

de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland 

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? 

Het is een regionaal probleem en het lijkt ver overtrokken. Het is vooral een probleem voor het 

Oosten en het Zuiden (Overijsel, Gelderland, Brabant, Noord-Limburg). Daarnaast lijkt men te 

vergeten dat er welvaart nodig is om de natuur te beheren. Dus om de natuur te beschermen moet er 

geld verdiend worden door onder andere de landbouw. De natuur moet ook onderhouden worden. Als 

je kijkt naar de duinen en andere natuur aan de Noord-Hollandse kust heeft vooral de internationale 

scheepvaart op de Noordzee een grote invloed wat betreft de stikstofuitstoot. 

Het nieuwe aangekondigde beleid lijkt op het PAS en richt zich op het plakken van een prijs op 

stikstof. Stikstofrechten kunnen worden gehuurd en verhuurd. Dit gaat richting een economische 

blooper.  

Als je als bedrijf, ook niet agrarisch, extra stikstof ga uitstoten moet je een stikstofplan indienen 

waarin je aangeeft hoeveel stikstof je nodig hebt. Deze ruimte kan je dan kopen/huren op de 

stikstofmarkt. Er is volgens mij een veel gerichtere aanpak nodig. Meer Provinciaal en 

lokaal/regionaal in plaats van nationaal. 

Verder wordt er vaak gezegd dat het importeren van soja voor het veevoer het probleem is. Het 

veevoer bestaat echter uit restproducten dat over blijft na het productieproces voor mensen. Een 

voorbeeld is sojaschroot als restproduct van soja. Andere voorbeelden van grondstoffen die in 

veevoer zitten zijn: maismeel, sojaschroot, palmpitten, slechtere kwaliteit tarwe en raap.  

 

Met welke activiteiten komt stikstof vrij op uw bedrijf? 

Vooral de mest van koeien in zowel de stal als op het land. Op het land in veel mindere mate dan in de 

stal. 

 

Bent u bewust bezig met stikstofuitstoot? En wat voor maatregelen treft u om dit tegen de gaan? 
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Nederlandse boeren gebruiken al vanaf je de jaren 90 het injecteren van mest in de grond in plaats 

van door de lucht verspreiding. Belangrijk hierbij is het mengen van de mest met water. We zijn op 

ons bedrijf bezig met het gebruiken van meer water bij het uitrijden van mest. Door het toevoegen 

van meer water aan de mest wordt de stikstofemissie lager. Daarnaast spelen de luchtvochtigheid en 

temperatuur een rol.  

De landbouworganisaties zijn actief bezig met het ontwikkelen van een mest-app. Deze app geeft dan 

aan wanneer het ideale uitrijmoment om de mest te verspreiden en wat de ideale hoeveelheid water 

is dat moet worden toegevoegd. Dit zorgt voor een minimale emissie. Verder is men bezig met het 

onderzoeken van voerefficiëntie bij koeien. Als een koe met een bepaald DNA efficiënter veevoer 

verteerd, heeft dit ook een gunstiger effect op de ammoniakemissie. Tenslotte wordt er gekeken naar 

het gebruiken van minder eiwitrijk voer. Te veel eiwit in het voer zorgt voor meer ammoniakemissie.  

 

Ben u bewust bezig met het beschermen van de natuur? En wat voor maatregelen treft u? 

De zoon in het bedrijf werkt mee aan het weidevogelbeheer op het bedrijf met vrijwilligers. Boeren 

zullen zich meer met natuurbescherming bezighouden als hun bedrijf dichter bij natuurgebieden is  

Verder kunnen boeren in Noord-Holland subsidie ontvangen als ze een kruidenrijk grasland hebben. 

Ze kunnen er dan voor kiezen om aan de randen van hun land kruiden te laten groeien, waardoor 

insecten en vogels beter kunnen gedijen.  

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

De aangekondigde maatregelen zijn vooral gericht op het uitkopen van boerderijen. Dit is een 

overhaaste beslissing en gericht op de korte termijn. Daarnaast is het erg duur en de voordelen voor 

de natuur lijken beperkt. Verder zit het probleem vooral in de stallen en niet in de weide. De grootste 

ammoniakemissie wordt veroorzaakt door de vermenging van poep en plas. In de wei is deze 

menging er niet of nauwelijks, waardoor de ammoniakemissie veel lager ligt. Dus meer weidegang 

van de koeien zorgt voor lagere ammoniakemissies. Er is nog steeds een percentage boeren (20%) dat 

geen weidegang heeft. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

Dit is een goede zaak. Er klopt niks van het nieuwe beleid. Na het afschaffen de melkquota werden de 

fosfaatrechten ingevoerd, wat al tot veel onvrede leidde. De opeenstapeling van onterechte 

regelgeving tegen de boeren heeft voor grote onvrede gezorgd en daarom zijn de boeren nog steeds 

boos. Het beleid zet bijvoorbeeld in het toevoegen van poeder aan veevoer om de emissie te verlagen. 

Dit is inefficiënt en veel te duur. Het beleid moet gericht zijn op het toevoegen van meer water bij de 

mest, minder eiwitrijk in veevoer en meer weidegang. 

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

Het vergunningsstelstel en het PAS waren te landelijk georiënteerd. In Noord-Holland zijn er niet of 

nauwelijks problemen. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in het probleem, terwijl er in NH niet 

eens een probleem is.   
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Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

Ja, het is een te ingewikkeld systeem en te veel gericht op modellen en te weinig op de praktijk. 

Ecologische boeren zijn een uitzondering op het systeem en krijgen vrijstellingen. Zij krijgen 

bijvoorbeeld een vrijstelling voor het gebruiken van de ketsplaat. Dit is het sproeien en waaieren van 

mest. 

 

Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen? Of zou het compleet anders moeten? 

Het huidige beleid werkt onvoldoende. Voorstellen van het landbouwcollectief zijn bewezen effectief 

en moeten dus worden gebruikt in het beleid. 

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van landbouw? 

Het beleid moet zich meer richten op het geven van subsidies in ruil voor het voldoen aan emissies en 

normen in de EU. Bijvoorbeeld dat er voldoende grasland blijft voor weidevogels en de emissie van 

CO2. 

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

In 2008-2010 heeft de regering Natura 2000 gebieden aangedragen bij de EU. Dit waren er 56. Dit 

heeft nu onverwachtse negatieve gevolgen. De Natura 2000 gebieden in Nederland zijn erg 

versplinterd. Door de versplintering is de impact op de landbouw erg groot. Bijna alle 

landbouwgebieden in Nederland heeft er min of meer mee te maken met de beperkingen. In Frankrijk 

en Duitsland zijn er bijvoorbeeld veel minder Natura 2000, maar 5 of 6 Natura 2000 gebieden 

aangedragen. Deze zijn echter veel groter, denk aan het Zwarte Woud. 

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

Dit is erg moeilijk. Per boer is de invulling ook verschillend. De boeren houden daarnaast ook een % 

gras in stand in Nederland en moeten daarvoor worden beloond. Een alternatief voor gras is de 

verbouwing van gewassen (meestal monocultuur). Ook deze ontwikkeling is niet goed voor de 

biodiversiteit.  

 

Is er een organisatie die de boeren universeel steunt qua innovatie en advies? LTO? 

Gedeeltelijk de LTO en de rechte politiek. Echter, veel vertegenwoordiger in deze groepen komen uit 

de steden. Stedelingen hebben toch minder gevoel bij het boeren.  

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

De boeren zijn erg versplinterd en er is weinig eensgezindheid landelijk gezien.  Dit is een manco. 

Boeren zullen meer politiek bewust en meer betrokken moeten zijn. Een voorbeeld hiervan zou 

kunnen zijn een vast inspraakmoment van de landbouw in de gemeenteraad. Regionaal zijn boeren 

vaak wel goed georganiseerd, maar helaas landelijk botsen de belangen vaak. Verder is in de 

Stikstofwerkgroep iedereen wel vertegenwoordigt in Noord-Holland. Dit echter te regionaal en vooral 

landelijk zijn de verschillen tussen boeren te groot. 
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Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

Dit gaat heel stroef. Vaak is sprake van tegengestelde belangen en weinig gevoel voor de boer. 

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? 

- Toevoegen van meer water bij de mest 

- Minder eiwitrijk veevoer 

- Meer weidegang 

- Fokken op voer efficiëntie dat zorgt voor minder ammoniakuitstoot 

- Het gebruiken van een mest-app voor het ideale mest uitrijmoment 

 

Moeten we het zoeken in innovatie en technologie (betere systemen, andere werkwijzen, 

kringlooplandbouw) of moet de manier van landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

Innovatie, technologie en werkwijzen, op dit moment zijn we echt niet zo fout bezig. Er zullen altijd 

wel veranderingen door innovatie en technologie op ons pad komen waardoor efficiëntie en dus 

minder emissie mogelijk blijft. 

 

8.1.3 Interview agrarisch adviesbureau Noord-Holland – Theo Broers 

Het bedrijf van de respondent houdt zich bezig met bedrijfseconomische rapportages voor agrarische 

bedrijven en het leren van de resultaten. Het werk is aanzienlijk toegenomen de laatste tijd door de 

toename aan mestregels en andere soorten regelgeving. Daarnaast advies voor gemeente voor 

agrarische bouwaanvragen. Verder houdt het bedrijf zich bezig met wildschade taxaties. 

 

Hoe heeft u met uw werkzaamheden te maken met de stikstofuitstoot en regelgeving? 

Vooral de klanten hebben er last van, bijvoorbeeld bij het legaliseren van bedrijfsvoering – Zoals een 

NB-vergunning en PAS-melding. Het wordt meer gezien als een belemmering voor investerings- en 

uitbreidingsplannen. Stikstof is in toenemende mate een probleem voor bouwvergunningen. Sinds 

uitspraak van de Raad van State tegen het PAS is er grote onzekerheid 

Het advies van mijn bedrijf is vooral gericht op het checken van het bestemmingsplan en is niet 

specifiek gericht op stikstof. Dit is onderdeel van het advies aan gemeenten die het bedrijf geeft. Dit 

staat mijns inziens een beetje los van de rest van het verhaal.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem in Nederland? Vindt u het terecht dat er strengere 

maatregelen komen voor veehouders? 

Oorsprong van het probleem zit in de aanwijzing van een deel van de Natura 2000 gebieden die in 

2004 is vastgesteld. Bij deze vaststelling konden de gevolgen niet worden overzien. Althans de 

toekomstige gevolgen hebben de betreffende personen te weinig onder ogen gehad. In Nederland 

worden veel beslissingen genomen op basis van een momentopname en zijn vaak korte termijn 

gericht. Dit is het nadeel van een 4-jaren regering. Het is daarnaast ook nog twijfelachtig of er echt 

een probleem is. 
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Alle regels en wetgeving bedoeld om de natuur te beschermen. Dit is gebaseerd op natuur van 30 of 

40 jaar terug. Toen was het ook al aangelegd cultuurlandschap. Het is dus twijfelachtig of we de 

zeldzame dieren en planten die al voorkwamen in een aangelegd landschap ten koste van alles 

moeten beschermen met regelgeving. De natuur staat nooit stil. Er is altijd evolutie. Natura 2000 

beleid wordt ook nooit meer teruggetrokken.  

 

Natura 2000 is een Brussels beleid. Nederland heeft vervolgens zelf Natura 2000 gebieden 

aangedragen. Dit aangedragen met ambitieuze natuurplannen zonder toekomstige gevolgen te 

kunnen overzien. 

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

Op het moment dat de cijfers bekend werden gemaakt was het ongeloofwaardig, omdat het rapport 

niet openbaar was. De verdeling van stikstofdepositie naar sectoren had daardoor geen draagkracht. 

We hadden geen zicht op waar de cijfers vandaan kwamen. Het is ongeloofwaardig dat maar 0,1% 

afkomstig is van de luchtvaart. Daarnaast is het rapport gebaseerd op rekenmethodes en er zijn te 

weinig meetpunten. Het is te veel op rekenmodellen gericht in plaats van de praktijk. 

 

RIVM en Mesdagfonds verschillen en daardoor is er minder draagvlak. Dit komt vooral doordat de 

uitgangspunten onhelder zijn en omdat er spraakverwarring is. Doet afbreuk aan de boodschap. 

Het aangekondigde nieuwe beleid lijkt veel te duur, met te weinig opbrengsten. Het is daarom een 

slecht plan. 

 

Daarnaast is de schuld allang gegeven aan de veeteelt. Het landbouwcollectief komt zelf met 

voorstellen, maar daar wordt niet naar geluisterd door de politiek. De landbouw is het kind van de 

rekening. En dit is niet goed. 

 

Daarnaast is de externe salderingsregeling stikstof dubieus. De provincie Noord-Brabant ondernam al 

actie met het opkopen van land en bedrijven, voor het nieuwe beleid bekend was. Dit lijkt te worden 

veroorzaakt door onzichtbare en onbekende krachten. Het is raar dat een landbouwbedrijf kan 

worden opgekocht door een Brabants bedrijf, zodat zij meer mogen uitstoten. Het zou kunnen dat er 

druk is vanuit de bouw en transport op de politiek. 

 

In hoeverre gaat u de strengere maatregelen in uw werk merken? 

Sinds de uitspraak van RVS wordt de sector geteisterd door onzekerheid. Elke fase en toekomst is 

onzeker. Het is dus vooral de onzekerheid wat je merkt in de sector. Iemand met bouwplannen moet 

wachten op de financieren en kan dus niet verder met bedrijfsvoering. Het lijkt erop dat de veestapel 

moet krimpen, dus velen zijn bang. Niemand weet hoe de regels nu precies gaan worden. Er wordt 

veel over gepraat. Daarnaast is het duidelijk dat het ‘extern salderen’ er aan komt.  

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

De eerste protestdag was een geweldige geslaagde dag. Er was veel ‘goodwill’ en een groot deel van 

de maatschappij stond achter de boeren. Bij de acties daarna was er minder enthousiasme. Het was 

beter geweest als er toen naar de overlegtafel was gegaan. De invloed van de acties doofde een 
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beetje uit. Over de Farmers Defence Force; de uitlatingen zijn niet altijd handig, maar het is eigenlijk 

een goede organisatie. Verder is er totaal geen overleg geweest tussen de regering en het 

landbouwcollectief, dit werd alleen gezegd voor de bühne. In werkelijk trok de politiek zijn eigen plan. 

 

De boeren zijn boos omdat het gaat over ongrijpbare dingen en er worden dingen in de schoenen 

geschoven. Vooral toen de data nog niet openbaar was van het RIVM-rapport. De boeren werden van 

alles en nog wat beticht en aan de kant gezet. Er was daardoor geen draagkracht. Boeren hebben al 

heel veel gedaan voor ammoniakreductie. In de varkenshouderij was er in 2013 al een 

ammoniakreductie van 30%.  

 

In de melkveehouderij werd in 2015 de melkquota beëindigd en daarna werden meteen 

fosfaatrechten ingevoerd. Dat stootte de melkveehouders tegen het zere been. Iedereen ging gas 

geven na opheffen melkquota, om daarna weer in te krimpen. Nu hebben de boeren net het fosfaat 

gebeuren over zich heen gehad en nu is het de stikstof, dus de maat is vol.  

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? Wat vindt u van het PAS? 

Vindt u het terecht dat het is afgeschoten? 

Het huidige stikstofbeleid is een overtrokken beleid en een opeenstapeling van regelgeving. Daarbij 

wordt de veehouderij onevenredig geraakt. Elke sector heeft al een wetgeving: de veestapel ligt al 

aan banden. Voorbeelden zijn de pluimveerechten, varkensrechten, fosfaatrechten. Alles is al tot de 

puntjes geregeld. Het is daarom niet goed om weer nieuwe regelgeving erover heen te leggen. 

Er is een overkill aan wetgeving. En meer wetgeving is niet nodig. Er komen al niet meer koeien, 

kippen of varkens. Een samenvoeging van alle regels tot een wet hoeft per se een voordeel te zijn. 

Zoals de omgevingswet. Veel milieuwetgeving werd samengevoegd. Het was de bedoeling dat het 

gemakkelijker werd, maar in de praktijk is dit niet het geval. De politiek moet de huidige wetgeving 

gebruiken en mogelijk aanpassen. Dus niet continu nieuwe wetgeving introduceren boven op de oude 

wetgeving. Het gaat elkaar ook tegenspreken op gegeven moment. Het is beter om het gemakkelijk 

en beheersbaar te houden. 

 

Door de aangekondigde maatregelen door de overheid als reactie op het RIVM-rapport lijk het alsof 

er verborgen agenda’s zijn. Hier kan de landbouwsector niet tegenop. Er wordt niet naar ze 

geluisterd. Het PAS is afgeschoten door een oordeel van de rechter en daar hebben we ons aan te 

houden. 

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

Ja, maar ik werk er niet veel mee. Het is te veel gebaseerd op een model en te weinig op de echte 

cijfers en praktijk. Het is daardoor moeilijk te doorgronden. Het is te theoretisch en daardoor 

gevaarlijk om daar investeringen en uitvoeringen op de baseren. 

 

Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen? Of zou het compleet anders moeten? 

De regelgeving hoeft niet per sé heel anders. De landbouw gaat goed in Nederland en is niet te 

milieubelastend. Het beleid gericht op volumebeheersing moet mee door worden gegaan. Dat werkt 

goed. Op basis daarvan eventueel flankerend beleid toevoegen. Heel veel nieuw beleid is niet nodig. 
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Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

In kringlooplandbouw als oplossing ligt niet te toekomst. Het voedsel wordt dan duurder en daar is 

geen markt voor. Lagere producties en hogere prijzen. Het voedselpakket wordt duurder en daar is 

geen markt voor. Landbouw moet doorgaan zoals de huidige stand van zaken met aanvulling van 

technologische ontwikkeling. Biologische landbouw is maar een paar % van de gehele 

landbouwsector. Het is idealistischer, daardoor is het duurder en bedoeld voor mensen met meer geld 

te besteden. Het blijft een niche. 

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

Het Natura 2000 beleid is EU en te zwaar aangezet. Er is onvoldoende nagedacht over de lange 

termijn gevolgen. De negatieve gevolgen zijn nu merkbaar in meerdere sectoren. Daardoor moeten er 

nu maatregelen worden genomen wat heel veel geld kost. 

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

Heel veel boeren werken al samen met Staatsbosbeheer. Organisaties, zoals Staatsbosbeheer kunnen 

niet zonder boeren. In veel natuurgebieden is het nodig dat vee daar graast voor het onderhoud. Als 

daar geen boeren met grazers meer zijn, gaat het fout. Een deel van de doelstellingen van 

Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer is in te passen in de bedrijfsvoering. 

 

Is er een universele organisatie die agrariërs steunt met innovatie/technologie en advies verleent? 

LTO? 

Nee, het is versplinterd over meerdere partijen. Vroeger was er meer 1 spreekbuis voor de gehele 

landbouw. Toen waren de organisatiestructuren veel sterker. Dit is ook het geval in de vakbonden.  

 

In hoeverre werkt u samen met boeren en andere organisaties binnen de agrarische sector? En hoe 

wordt iedereen eerlijk vertegenwoordigd? 

Ik ga collegiaal om met andere kantoren, maar er is geen structurele samenwerking. Een passend 

woord hierbij is: concullega’s. 

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

De advieswereld is commercieel gebaseerd op ‘uurtje factuurtje’. Het gaat vooral om netwerken en 

relaties in stand houden. Er is niet echt samenwerking met andere instanties.  Adviesbureau is ook 

geen belangenbehartiger. 

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen, kringlooplandbouw) of moet de de manier van 

landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

De discussie moet terug naar de basis en dus terug naar het Natura 2000 beleid. Er moet worden 

afgewogen of dit wel een goed beleid is. Op basis daarvan moet er een nieuwe conclusie komen of 

het zo erg gesteld is met de natuur. Men moet dus terug naar het begin, naar het natuurbeheer. Dan 

moet opnieuw de vraag gesteld worden: wat is het probleem? Het lijkt momenteel vooral een 

boekhoudkundig probleem. De oplossing moet worden gevonden in innovatie en technologie. 
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8.1.4 Interview Wageningen University - Gerard Velthof 

WUR is heel groot en heeft verschillende onderzoek disciplines. Dit betekent dat de respondent praat 

voor zichzelf en niet namens de WUR. Hij antwoord dan ook als onderzoeker van de WUR en niet als 

woordvoerder van de WUR. De respondent doet onderzoek in de sector; environmental research. 

Onderzoeksonderwerpen zijn ammoniak, nitraat en mest. De WUR doet beleidsondersteunend 

onderzoek voor het ministerie en een onderdeel daarvan is het ammoniakbeleid. Een ander 

onderdeel is kwantificering van de emissies van onder andere ammoniak en stikstofoxiden. 

WUR berekent cijfers RIVM (samen met CBS, RIVM, PBL) – Dus het rapport van het RIVM is 

gebaseerd op emissiecijfers van de WUR, CBS, RIVM, PBL. De stikstofdiscussie is een hele brede en 

bestaat uit verschillende onderdelen. Een onderdeel is het mestbeleid: dit is vooral op waterkwaliteit 

is gericht en nitraat 

 

Houdt de WUR zich erg bezig met de stikstofproblematiek? Onderzoek doen, geven van 

voorlichting,  

Dit gesprek richt zich vooral op de emissie en depositie van ammoniak en stikstofoxiden. Dit is ook 

een afbakening van het probleem voor het verdere gesprek en het stikstofonderzoek. Er zijn 

verschillende afdelingen binnen de WUR die zich bezighouden met stikstofproblematiek: Dit bestaat 

ook weer ook uit verschillende invalshoeken. Dus verschillende onderzoeken hebben er mee te maken: 

Bijvoorbeeld de Livestock research=Veeteelt onderzoek. Veel vergunningen en beleid is hierop 

gebaseerd. Er worden metingen verricht bij het mest/ammoniak uit stallen en bij toediening aan de 

bodems. Daarnaast is er onderzoek naar diervoeding en dus ook naar de rol van ammoniakemissies 

hierbij. De WUR geeft advies aan ministerie, doet onderzoek voor de landbouw en geeft ook een 

stukje advies aan de landbouw 

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem in Nederland? 

Het stikstofprobleem was in jaren 90 nog vele malen groter. Boeren moeten sindsdien al veel 

maatregelen nemen en moeten voldoen aan alsmaar strengere regelgeving. Er is al veel verbeterd. 

Nederland heeft een grote en intensieve veehouderij. Het is daarom heel lastig om aan doelstellingen 

voor natuur te voldoen. Als de natuurdoelstellingen moeten worden gehaald, moet het nog veel 

verder gaan. Er kan niet tegelijkertijd aan de huidige doelstellingen worden voldaan voor landbouw 

én natuur. De WUR neemt niet één standpunt in. Er zijn binnen de universiteit meerdere visies uit 

verschillende hoeken. Daardoor zijn er interne discussiegroepen. Deze discussie varieert van het 

inkrimpen van de veehouderij tot het oplossen met behulp van technologie en innovatie. Dit kan dus 

ook een combinatie van extensivering en innovatie in de veehouderij zijn.  

 

Wat vindt u van het RIVM-rapport en de aangekondigde maatregelen? 

Naast de landbouw is vooral het buitenland is belangrijke bron van de stikstof depositie. Er moet ook 

daar meer naar worden gekeken. Duitsland heeft een ammoniakbeleid en dit moet verder 

aangescherpt worden. 

 

Wat voor rol heeft de Wageningen University bij het stikstofbeleid en RIVM-rapport? Neemt de 

WUR hier een standpunt in? 

Het rapport van het RIVM is gebaseerd op stikstofdepositie en in deze rekenmodellen zijn 

onderzoeken van het WUR over stikstofemissie gebruikt. Modellen worden samengevoegd en dat 
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levert dit rapport op. Er zijn dus wederom verschillende standpunten, maar er is wel een 100% 

vertrouwen in het RIVM 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos denkt u? Wat vindt u van 

groepen zoals de Farmers Defence Force? 

Boeren krijgen heel veel op hun bordje. Het laaghangend fruit is geplukt; de eerste gemakkelijkere 

oplossingen zijn al toegepast. Dus nieuwe maatregelen gaan pijn doen. De FDF ontkent voor een deel 

het probleem en dat is een probleem. Dit wordt vervolgens weer gevoed door groepen zoals het 

Mesdagfonds. 

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid ten opzichte van de landbouw in Nederland? Wat vindt 

u van het PAS? 

Het PAS gebruikte eigenlijk toekomstige ruimte om stikstofuitstotende ontwikkelingen door te laten 

gaan. De toekomstige ruimte werd hierdoor weggegeven, wat heeft geleid tot het punt waar we nu 

zijn. Dit moest de natuur beschermen en verbeteren en dit is uiteindelijk niet het geval geweest. 

Het PAS is een soort compromis en daarmee is het dus helemaal verkeerd afgelopen. Daarbij heeft de 

Raad van State doelstellingen geëist op basis van het PAS die onhaalbaar bleken te zijn. 

 

Er zijn al maatregelen getroffen die heel effectief zijn om de ammoniak uitstoot te verminderen. Zoals 

het verplichten van mest injecteren in de grond. Dit is heel efficiënt en effectief. Dit wordt vooral in 

Nederland gebruikt. In andere landen Europa gebeurt dit amper. Er is echter nog steeds te veel mest 

in Nederland. Het verbeteren van de stallen is andere een nodige maatregel. 

 

Er is een grote tegenstelling. De landbouwhoek zegt dat het natura-2000 beleid niet goed is. Terwijl 

de natuurhoek zegt dat de schuld ligt bij de landbouw. In Duitsland zijn er veel minder en grotere 

Natura 2000, waardoor het probleem kleiner is.  

 

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Of moet het compleet anders? Andere werkwijze landbouw 

of ander natuurbeleid. 

Goed dat er natuurbeleid is en dat we de natuur die we hebben goed beschermen 

Het zou niet kloppen als we altijd de voorkeur geven aan de landbouw. 

 

Ben u bekend met de AERIUS-rekentool? Wat vindt u daarvan? 

Het is een model en daarvoor worden de emissiecijfers van WUR gebruikt. Het model gaat echter uit 

van gemiddelden voor heel Nederland. Dus boeren in heel Nederland in verschillende regio’s moeten 

aan dezelfde universele rekenmodellen voldoen. De KDW van verschillende natuurgebieden is 

gebaseerd op gemiddelden en dezelfde rekenmodellen. In werkelijkheid is de onzekerheid hierin veel 

groter.  

 

Het huidige rekenmodel is erg complex. Het zou wellicht beter zijn om beleid te maken naar 

aanleiding van emissieregistratie. Minder emissie betekent in de regel minder depositie. Het wordt 

daardoor minder complex en voorkomt discussies over het AERIUS-model. Het is dan echter nog 

steeds moeilijk om een beleid te maken, maar het is wel makkelijker uit te voeren. 

 

Hoe verklaart u het verschil tussen het onderzoek van RIVM en Mesdagfonds? 
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Het rekenmodel van RIVM is niet bedoeld voor openbaar gebruik, omdat het niet gebruiksvriendelijk 

is. Het is vooral bedoeld voor onderzoekers die er vaak mee werken en er diep in zitten. De modellen 

zijn na druk van buitenaf toch openbaar gemaakt. Het Mesdagfonds heeft vervolgens het rekenmodel 

gebruikt, terwijl er te weinig kennis en expertise was om met het model te werken. Vervolgens werd 

het groots aangekondigd. De eerste uitslag klopte niet. De respondent geeft aan dat hij het RIVM 

100% vertrouwd. Het verschil is dat het Mesdagfonds een andere methode gebruikt. Wel of niet 

inclusief de wateren in Nederland. 

 

Wat vindt u van het EU-beleid ten opzichte van de landbouw?  

Het beleid is erg versnipperd en niet op elkaar afgestemd. Maatregelen volgens het ammoniakbeleid 

kunnen maatregelen voor het nitraatbeleid tegenwerken. Het zal veel integraler moeten worden. 

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland? 

Te weinig kennis om daarop te antwoorden. 

 

Vindt u dat de natuurbescherming en landbouw beter moeten worden geïntegreerd? 

Moeilijk te zeggen. Er bestaat bijvoorbeeld natuur inclusieve landbouw en natuurvriendelijke 

landbouw. Maar dit gaat niet samen met de huidige intensieve landbouw. 

 

Kringlooplandbouw klinkt mooi, maar er is geen goede definitie van. Heel strikt genomen betekent 

het dat emissies niet worden getolereerd. De kring moet worden gesloten. Dit kan op verschillende 

schalen worden bekeken. De mondiale kringloop is gesloten. Voordat kringlooplandbouw een  

oplossing kan zijn moet eerst heel duidelijk zijn wat het precies inhoud. 

 

In hoeverre werkt u samen met andere organisaties? Natuurorganisaties en landbouw/LTO 

De WUR doet beleidsondersteunend onderzoek voor de overheid en het RIVM. 

 

Is de stikstofdepositie vanuit de landbouw een typisch Nederlands probleem of zijn er nog meer 

landen waar dit speelt? Hoe verklaart u dit? 

In Nederland is alles dicht op elkaar. De landbouw, natuur en bebouwde omgeving. Dichtbevolkt. 

In Frankrijk speelt een vergelijkbaar probleem in de regio de Bretagne. Andere landen hebben het 

probleem ook, maar speelt het probleem slecht in bepaalde regio’s. Bijvoorbeeld in Catalonië in 

Spanje en de Po vlakte in Italië). Nederland is uniek omdat het een nationaal probleem is dat speelt in 

het hele land. 

 

Wat is volgens u een oplossing voor het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen, kringlooplandbouw) of moet de de manier van 

landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

Enerzijds technische maatregelen, zoals ammoniak reduceren en natuur robuuster maken. 

Daarnaast is stikstof niet het enige probleem. Er is een grote versnippering van regels en beleid. 

Ook de veestapel reduceren is een oplossing. Een halvering is heel extreem, maar een reductie van 10, 

20 of 30% kan een deel oplossen. Deze reductie moet plaatsvinden op de lange termijn. Er moet dan 

dus een stip aan de horizon worden bezet met betrekking tot de gewenste grootte van de veestapel 

waar je naar kunt toewerken. Dit gebeurt tot nu toe niet of nauwelijks. Er is weinig geduld in de 

politiek en de maatschappij in dit opzicht. 
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8.1.5 Interview melkveehouderij Groningen – Pim Cazemier 

De respondent heeft een MVH met ouders in Den Horn in Groningen. Daarnaast is hij werkzaam voor 

een accountantskantoor voor mestberekening. Hij heeft voor zijn HBO studie een 

afstudeeronderzoek gedaan over fosfaatrechten 

 

De boerderij is groot qua oppervlakte in verhouding met het aantal koeien. 

Sinds de fosfaatrechten werden ingevoerd zijn er 75 melkkoeien op de boerderij met 60 hectare 

grasland.  

 

Het toekomstplan is, om een gezonde melkveehouderij te hebben, waar grond, koeien en arbeid in 

evenwicht zijn. Het plan is wetgeving afhankelijk. Om kringlooplandbouw te kunnen doen, zouden er 

ongeveer 100 melkkoeien gemolken moeten worden. Hierdoor zou alle eigen geproduceerde mest 

op het eigen land uitgereden kunnen worden. Op dit moment moet er extra kunstmest aangekocht 

worden of mest van boeren met een mestoverschot aangevoerd worden, omdat het bedrijf te weinig 

koeien heeft. Graag zouden ze de kringloop sluiten met eigen koeien. 

 

De huidige (melk)stal is al bijna 40 jaar oud en moet dus worden vernieuwd, omdat alle gebouwen 

verouderd zijn is er veel werk. Het doel is om het in de toekomst te kunnen doen met minder arbeid. 

Iets gemakkelijker te kunnen boeren. Door iets meer koeien te kunnen melken, zou er de financiële 

mogelijkheid ontstaan om af en toe externe arbeid in te huren. Hierdoor hoeft er niet meer 80 uur 

per week door eigen arbeid ingevuld te worden. Door de stikstofcrisis gaan uitbreidingsplannen 

wellicht niet door. 

 

Verder is het plan om kringlooplandbouw mogelijk te maken in de plannen. Daarnaast is biologische 

veehouderij een optie. Dat betekent dat er geen kunstmest meer wordt gebruikt, dit is nu ook al 

weinig, en we kunnen met hetzelfde aantal koeien biologisch houden als we nu houden. Er is alleen 

geen afzet voor deze melk in de markt. Daarom is dat op korte termijn geen optie. 

 

Hoe heeft u met uw bedrijf te maken met de stikstofuitstoot en regelgeving? 

De boerderij is al lange tijd niet uitgebreid qua koeien, alleen is er extra grond aangekocht. Omdat er 

geen nieuwe stallen zijn gebouwd is er nooit een vergunning aangevraagd. Alleen bedrijven die dicht 

bij een Natura 2000 gebied liggen moesten een vergunning hebben. Anders moest er een PAS-

melding worden gedaan. Er zijn echter wel plannen om uit te breiden, dus het stikstofprobleem is een 

pijnpunt voor de toekomst. Er is veel onzekerheid en ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat het 

bedrijf wordt gesaneerd. Het dichtstbijzijnde natuurgebied zijn de Bakkeveense duinen.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Is het niet vooral een regionaal probleem? 

De gemiddelde boer vindt het onzin en onterecht dat vooral de landbouw de schuld krijgt. Ik denk er 

wat genuanceerder over. Er is wel degelijk een stikstofprobleem, maar dit is vooral regionaal. In 

Brabant is er zeker een probleem, in Groningen niet of nauwelijks. Daarnaast hebben boeren te 

maken met een steeds veranderende regelgeving. Dit is geen oplossing omdat het alleen maar 

onduidelijkheid en onvrede creëert. Het is niet het geval dat boeren het probleem niet willen oplossen. 

 

Met welke activiteiten komt stikstof vrij op uw bedrijf? 
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Vooral met mest en kunstmest. 

 

Bent u bewust bezig met stikstofuitstoot? En wat voor maatregelen treft u om dit tegen de gaan? 

Op een MHV is het in feite zo dat hoe meer melk er wordt geproduceerd, hoe meer fosfaat en stikstof 

er wordt uitgestoten. Bij de verbranding van eiwitrijk voedsel komt er ureum vrij en dit wordt 

omgezet in ammoniak. Dus het ureum geeft een indicatie hoe eiwitten in veevoer wordt benut. Hier 

wordt gericht op gestuurd, door veevoer te laten maken, die precies aansluit op de voer behoefte van 

de koe. Omdat er veel gras wordt gevoerd, zit er in het veevoer minder eiwit. 

 

Mede door de fosfaatrechten is het nu interessant om zo veel mogelijk melk per koe te produceren. 

Dit is het geval in combinatie met de BEX. Het wordt daardoor interessant om intensief te zijn. 

Hierdoor kan er precies naar behoefte gevoerd worden, waardoor de stikstof uitstoot per kg melk (op 

papier) zo laag mogelijk is. Hoe meer voer aangekocht wordt, hoe beter er gestuurd kan worden op 

een lage ammoniak uitstoot (op papier). 

 

Eiwitarm voedsel werkt dus intensiviteit weer in de hand. Gras heeft weer een hoger ureum en is door 

daar relatief ongunstig. Het zou goed zijn, om bij deze berekeningen ook de vastlegging van eiwit in 

gras mee te laten wegen. Zodat extensieve bedrijven niet zo ongunstig uitkomen. 

 

Ben u bewust bezig met het beschermen van de natuur? En wat voor maatregelen treft u? 

Ik ben penningmeester voor Collectief Groningen West voor weidevogels. Onze boerderij houdt 

rekening met het broedseizoen en maait sommige percelen bewust niet. Verder is de groep bezig met 

bescherming tegen roofdieren en stimulatiemaatregelen. De weidevogelbescherming is een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

Ik ga uit van de cijfers van het RIVM en geloof in de wetenschap. Het is echter niet goed dat er eerst 

geen openbaarheid was van de rekenmethode en onderzoeksmethode. Daarnaast is het goed dat er 

ook meer wordt gekeken naar de praktijk. Het verschil met het Mesdagfonds onderzoek heeft te 

maken met het onderzoeksgebied: water en geen water. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

Achter de eerste opstand stond ik 100% achter. De agrarische sector wordt al jaren in het 

verdomhoekje geplaatst. Later hebben de losse acties en demonstraties het krediet van de boeren 

gedeeltelijk verspeelt. De boeren zijn boos omdat ze enerzijds niet begrepen worden en anderzijds 

onzekerheid van bovenaf wordt gecreëerd. De boeren willen geen boer zijn op een andere locatie, 

maar waar ze nu gevestigd zijn. Er was al grote frustratie nadat de fosfaatrechten zijn ingevoerd. Het 

heeft geleid tot een vermindering van het aantal boeren en de boeren die over bleven hadden nu net 

weer toekomstperspectief. Nu de maatregelen voor het stikstofprobleem er weer overheen komen is 

er weer grote onzekerheid en frustratie. 

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 
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Het is zeer onduidelijke regelgeving en veel is onbekend. Anders had ik wel een PAS-melding gedaan. 

De regelgeving met betrekking tot stikstof gaat nu problemen opleveren. De essentie van de 

regelgeving is de natuur beschermen en het schiet een beetje het doel voorbij. Het beleid is nu te veel 

gericht op rekenmodellen en vergunningen en hierbij wordt te weinig naar de grond gekeken. Het is 

veel te boekhoudkundig. Daarnaast wordt er niet gekeken naar wat er kan worden opgelost op eigen 

grond van de boer door middel van vastlegging van stikstof in de bodem door bijvoorbeeld grasland. 

De stikstofregelgeving is vergelijkbaar met de fosfaatrechten. Te veel boekhoudkundig en te weinig 

praktijk. 

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

Ik snap het idee van de rekentool, maar ik heb het zelf nog nooit gebruikt. Het is nooit nodig geweest 

voor de boerderij en daarom heb ik dus ook nooit gevraagd naar zo’n berekening.  

 

Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen? Of zou het compleet anders moeten? 

AERIUS is een goed model en staat relatief dicht bij de waarheid. Wat betreft het PAS is het geen 

goede zaak dat er al veel stikstofemissie ruimte voor de toekomst is vergeven. Ik ben bang dat 

stikstofrechten heel duur worden, waardoor er alleen grote boeren overblijven. Het zorgt voor een 

versnelde sanering van kleine boeren. Hiervoor was het Nederland goed mogelijke om als relatief 

kleine boer te bestaan. 

 

Het klopt dat 1 hele grote boer efficiënter kan werken dan 100 kleine boeren met een vergelijkbaar 

oppervlakte. Dit gaat op als er bijvoorbeeld alleen naar stikstof wordt gekeken. Er is echter meer dan 

alleen dat. Voor het landschap zijn bijvoorbeeld kleine boeren weer veel beter. Het is minder intensief 

en zorgt voor meer concurrentie wat verbeteringen in de hand werkt met alle gevolgen van dien.  

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

Op dit moment is het subsidiesysteem de enige manier om vergunningen en natuurbeheer af te 

dwingen. Veel boeren zijn echter afhankelijk geworden van subsidie, waardoor het in feite geen goed 

systeem is. Ik vind dat boeren tegen het systeem moeten zijn, maar op dit moment kunnen veel 

boeren gewoon niet zonder. Het systeem is dus nodig om zaken af te dwingen, maar het zou beter 

zijn als dit systeem niet nodig was.  

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

Met natuurbescherming en beheer wordt er onvoldoende gekeken naar wat het kost. Zelfs in de zorg 

is dit wel het geval. Het natuurbudget lijkt bijna eindeloos. Als je de natuur wilt beschermen moet je 

keuzes maken. Over het algemeen zit het natuurbeheer nu in een dieptepunt. Boeren worden 

uitgekocht voor heel veel geld, terwijl hetzelfde geld beter ergens anders voor kan worden gebruikt 

om de natuur te beschermen. Op het eigen bedrijf zien ze een duidelijke verbetering van het aantal 

weidevogels sinds er minder vossen in het gebied zijn! 

 

Bij het aandragen van Natura 2000 gebieden in 2004 had Nederlandse regering de gevolgen 

onvoldoende door. De respondent gelooft veel meer in een stuk minder, maar grotere 

natuurgebieden. Er moeten keuzes worden gemaakt. Het is geen goede zaak om heel Nederland op 

slot te zetten voor die paar postzegels. Deze keuzes houden ook in, dat er bij weidevogelgebieden, op 
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steenmarters en vossen gejaagd zou mogen worden. Het lijkt erop dat we het KDW voor Natura 2000 

gebieden nog steeds niet halen na zoveel maatregelen. Dus waar zijn we dan mee bezig in Nederland. 

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

De landbouw moet zich meer bezighouden met het beheren van de natuur. De boeren willen dit ook 

wel doen, maar wel in ruil voor een vergoeding. Als er een beloning is voor het natuurbeheer zijn er 

veel meer boeren die dit zouden willen. 

 

Is er een organisatie die de boeren universeel steunt qua innovatie en advies? LTO? 

LTO vervult deze functie voor het hele land en dus ook in Groningen. Na het fosfaat debacle is het 

vertrouwen echter ingestort. Ze hebben te veel de politiek nagepraat en zijn te weinig opgekomen 

voor de belangen van de boeren. De LTO heeft echter nog steeds enige geloofwaardigheid. Als de LTO 

met een oplossing komt met voldoende toekomstperspectief, zonder dat er alleen dingen worden 

opgelegd, staan veel boeren er nog achter. Het landbouwcollectief heeft meer krediet. Daar staat 

ongeveer 90% van de boeren achter. 

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

De boeren werken slecht samen en zijn erg individueel ingesteld. Er is een gebrek aan collectief 

handelen en lobbyen.  

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

De (agrarische) universiteiten en hogescholen zijn in Nederland van hoge kwaliteit en belangrijk. Ze 

staan voorop in innovatie wereldwijd gezien. De WUR staat het hoogst aangeschreven als agrarisch 

wetenschappelijk instituut in de wereld. Er wordt veel gebruik gemaakt van proefboerderijen in 

Nederland en alles wordt gemonitord. De toestand van de bodem in Nederland is precies in kaart 

gebracht en er is heel veel data beschikbaar.  

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen, kringlooplandbouw) of moet de de manier van 

landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

 

Het beleid moet zich niet richten op kortetermijnoplossingen. Het beleid mag wel scherp 

geformuleerd zijn, maar er moet een stip aan de horizon gezet worden. Boeren zijn bereid om te 

veranderen, maar geef ze wel de tijd om ernaartoe te groeien. Boerderijen kunnen bijvoorbeeld voor 

de keuze worden gesteld om over 20 jaar volledig te zijn overgestapt op biologische of 

kringlooplandbouw. Dan heeft iedereen de keuze om de shift te maken. Het oplossen van het 

probleem vereist een gebiedsgerichte aanpak en moet meer gericht zijn op grondgebondenheid. De 

gewassen die consumenten kopen moeten daar geteeld worden, waar de natuurlijke omstandigheden 

het best zijn. Dit zorgt voor minder verliezen. Het gebruik van vergunningen, referenties, cijfertjes, 

vrijstellingen en boetes is dus geen oplossing. 

 

De veehouderij is een hele mooie en belangrijke sector en moet dus niet zomaar gesaneerd worden. 

Er kunnen zeker scherpe doelstellingen gesteld worden, maar er moet altijd een stip op de horizon 
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zijn. De oplossing moet dus worden gezocht in technologie, werkwijzen en een andere manier van 

veehouderij. In het beleid moet een beetje van alles zitten, maar ook zeker denken en hervormingen 

voor de lange termijn, waarbij grond, dier en toekomstperspectief met een verdien model centraal 

moet staan. 

 

8.1.6 Interview Staatsbosbeheer – Janine Spieksma 

De respondent is accountmanager bij Staatsbosbeheer trekker van het stikstofdossier binnen 

Staatsbosbeheer (SB). SB beheert de terreinen die zij in eigendom heeft. SB is de grootste 

natuureigenaar van Nederland. Daarnaast is het een beleidsuitvoerend orgaan van de overheid en 

dus niet beleidsbepalend. SB draait op subsidie van de provincies voor het beheer van de 

natuurgebieden, maar heeft daarnaast ook eigen inkomsten. Daarnaast houdt SB zich ook bezig met 

natuurbescherming, maar is hier ook niet beleidsbepalend in.  

 

Natuurgebieden in Nederland hebben een recreatieve functie en SB zorgt er in haar terreinen voor 

dat recreatie mogelijk is, door paden, wegen, bankjes, bruggetjes routes, belevingsaanbod, et cetera. 

 

Wat merkt u van het stikstofprobleem in Nederland voor de Nederlandse natuur? Wat vindt u van 

de cijfers van het WWF? 

De natuurkwaliteit gaat zeer snel achteruit. Het stikstofprobleem is niet alleen een onderwerp van de 

afgelopen jaren, maar speelt al meer dan 30 jaar. De biodiversiteit neemt al decennialang snel af. De 

snellere achteruitgang van kwaliteit van bossen en heidegebieden is iets van de laatste 10 jaar. Maar 

het aantal weidevogels gaat al veel langer naar beneden. 

 

Zijn jullie altijd al bewust bezig met de negatieve gevolgen van de stikstofuitstoot? 

De negatieve gevolgen van stikstof voor de natuur zijn al jaren bekend. Ook in de wetenschap. Het 

probleem werd in feite al herkend in de jaren 1980, maar toen onder naam zure regen. Toen ging 

men er van uit dat het vooral een probleem was in het Oostblok. Het probleem was dus veel 

internationaler en dus minder grijpbaar. Daarnaast was de buffer in de grond, wat de grond aankan 

aan verzuring door stikstof, nog groter. Dus er was nog meer ruimte in de bodem om de verzuring op 

te vangen. Die ruimte is er nu gewoon niet meer of in ieder geval een stuk kleiner. Er werd ook vooral 

gekeken naar de verzuring van de bodem en geen andere effecten. In de huidige stikstofcrisis lijkt het 

probleem veel meer lokaal te worden veroorzaakt. Het probleem wordt verergerd door droogte. 

 

Er was toen zeker beleid, maar was alleen gericht op het bestrijden van de effecten. Er is nooit beleid 

geweest op het aanpakken van de bron. We zijn nu 30 jaar verder en er is ook 30 jaar aan ervaring en 

onderzoek. Er is nu dus veel meer kennis. Alleen de kennis is niet genoeg om het probleem aan te 

pakken. Er is een grens in de bescherming van de natuur. Een voorbeeld is het plaggen van de heide. 

Dit haalt de zure bovenlaag weg, maar is ook schadelijk voor de dieren en planten. Deze methode kan 

dus maar beperkt gebruikt worden. Met de huidige snelheid van bodemverzuring, valt er niet tegenop 

de plaggen. 

 

Zijn er duidelijke verschillen te zien in regio’s en provincies? 

Ja, er zijn grote verschillen. Verschillen in de hoeveelheid stikstof én verschillen in de gevoeligheid van 

het ecosysteem type voor de stikstof. 
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Wat vindt u van het stikstofprobleem? En dat de veehouderij daar het grootste aandeel in heeft? 

Er is een serieus probleem en wie daar een aandeel in heeft is totaal irrelevant. Het verschil tussen het 

RIVM en Mesdagfonds rapport is ook irrelevant. Er is gewoon te veel stikstofemissie en het een 

probleem voor SB en de andere eigenaren om op te lossen. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? 

Boeren zijn constant aan het lobbyen om hun bedrijfsactiviteiten te kunnen doorzetten. Ze hebben er 

veel belang bij. Ze hebben dus geen punt als het gaat om hun mening over het stikstofprobleem of 

natuur. Ze hebben alleen een punt met dat ze belangrijk zijn. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de 

Nederlandse cultuur. De landbouw zelf heeft een belangrijke plek in Nederland. Echter hoe ze zich nu 

opstellen en manifesteren is contraproductief en ontkent een belangrijk maatschappelijk probleem.  

 

De Nederlandse landbouw, dus ook veehouderij, heeft een te grote negatieve uitstraling op de 

omgeving. In de huidige landbouwpraktijk worden boeren geadviseerd door partijen als banken en 

veevoederbedrijven. Deze bedrijven hebben belang bij het maximaliseren van de financiering en de 

veestapel.   

 

Wat vindt u van het huidige beleid met betrekking tot stikstof? 

Staatsbosbeheer heeft geen mening over het stikstof beleid op zich. Helaas blijkt dat de gestelde 

normen worden overschreden en daar wordt niet tegen opgetreden. Er zijn normen en regelgeving en 

als die overtreedt krijg je een boete. Kennelijk werkt het beleid aan niet, want het probleem is er nog 

steeds en is zelfs groter.  

 

Het PAS zorgt er eigenlijk voor dat je kunt bouwen mits er bronmaatregelen en natuurmaatregelen 

worden genomen. Of de maatregelen op de goede plek worden genomen en of de staat van 

instandhouding op orde is, was tot nu toe geen norm. Dat betekent dat de eigenaar beheerder dan te 

maken krijgt met de milieubelasting en d natuurkwaliteit achteruitgaat.  

 

Wat vindt u van het RIVM-rapport? 

Er is een probleem en wie welk aandeel daarin heeft is irrelevant. 

 

Ben u bekend met de AERIUS-rekentool? En wat vindt u er van? 

Het is het beste model dat we momenteel hebben. Betere alternatieven zijn er op dit moment niet. 

Het kan alleen beter worden als er nog meer gemeten wordt, maar dit vindt men te duur.  

Het model komt momenteel het dichtste bij de waarheid. Dat de RIVM-rekenmethode wordt 

afgekeurd heeft vooral te maken met belangen en lobbyen.  

 

Wat vindt u van het Natuurbeleid in Nederland? Wat vindt u van het Natura 2000 beleid? 

Het huidige Nederlandse natuurbeleid zou moeten worden uitgebreid. Om de gestelde doelen in de 

Natura 20000 gebieden te halen is het belangrijk dat de basiskwaliteit in de omgeving omhoog gaat. 

De Natura 2000 richtlijn is erg theoretisch en wordt eigenlijk verkeerd geïnterpreteerd in Nederland. 

De doelstelling, het beschermen en verbeteren van de Nederlandse natuur, is afgepeld en het is te 

veel gericht op gebiedsprocessen. Een Natura 2000 gebied wordt gezien als een beperking. Een 

natuurgebied biedt ook mogelijkheden voor bedrijven en kan gelden als een extra bedrijfsinvestering. 

Daarnaast wordt er te veel gekeken naar grenzen, terwijl grenzen voor planten, dieren en 



60 
 

ecosystemen niet bestaan.  Het zijn niet veel kleine natuurgebieden die individueel moeten worden 

beschermd en het houdt niet op bij de grenzen. Er moet veel meer worden gekeken naar een landelijk, 

internationaal natuurgebied en/of ecologische hoofdstructuur.  

 

Het natura-2000 beleid is een theoretisch instrument van de EU en wordt door Nederland verkeerd 

geïnterpreteerd. In Frankrijk zijn er veel minder, maar veel grotere natuurgebieden, waar ook mensen 

wonen en landbouw wordt bedrijven. Deze moeten hand in hand gaan in plaats van ze als losse 

onderdelen te zien. De landbouw is onderdeel van de natuur in veel gebieden, omdat ze kunnen 

dienen als foerageergebied voor sommige dieren bijvoorbeeld.  

 

Wat vindt u van de ecologische hoofdstructuur? Voegt het iets toe aan de kwaliteit van de natuur? 

De ecologische hoofdstructuur is een manier geweest om natuurbeleid vorm te geven en heel 

succesvol geweest. Helaas heeft men dit beleidsinstrument alweer jaren geleden afgeschaft, voordat 

het was gerealiseerd. De voorstellen waren gericht op het verbinden van natuurterreinen en zorgen 

voor ‘buffergebieden’, of realiseren cruciale gebieden daar waar het waterbeheer betreft.  

Overigens zijn er wel nieuwe beleidsdoelen geformuleerd, zoals NNN, biodiversiteitsdoelen etc.  

 

Wordt er rekening gehouden met de EHS in de vergunningverlening of op een andere RO manier? 

Of is het vooral een filosofie of een beheerinstrument? 

De EHS bestaat niet meer en dus wordt er geen rekening mee gehouden. Natuurgebieden zijn 

ruimtelijk beschermd (meestal onderdeel van de NNN)  en deze terreinen moeten natuur blijven, 

ruimtelijk. Vergunningen voor activiteiten buiten die gebieden zijn wel mogelijk, alleen wanneer deze 

activiteiten negatieve gevolgen hebben voor N2000 gebieden is dat een reden om deze niet toe te 

staan. 

 

8.1.7 Interview Landbouwcollectief – Marion Logtenberg 

Respondent heeft een melkveehouderij in de achterhoek in Gelderland. Het is een familiebedrijf van 

43 hectare en bestaat uit 50-55 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het bedrijf kenmerkt zich 

doordat er veel weidegang is.  

 

Daarnaast zit de respondent al jarenlang in het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders 

Vakbond (NMV). Eerst was het bestuur vooral bezig met de flora- en faunawetgeving en nu vooral 

met het stikstofprobleem. 

De NMV is 1 van de 13 organisaties van het landbouwcollectief (LC). Het LC is opgericht door de 

Farmers Defence Force en is bedoeld om een eenheid te vormen in de stikstofdiscussie met de 

overheid. Het LC is ontstaan rond de tijd dat de eerste boerenprotestacties plaatsvonden. Het 

landbouwcollectief bestaat naast NMV en FDF uit de LTO, Nederlandse Pluimveehouders Vakbond, 

Producenten Organisatie Varkenshouderij en nog andere organisaties. De LTO is er reeds uitgestapt. 

Het collectief is opgericht om samenwerking te zoeken en losse organisaties te voorkomen. Het is 

alleen gericht op de stikstofdiscussie. 

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Wat is volgens u het probleem? 
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Het probleem is ontstaan bij het aanwijzen van de natuurgebieden in Nederland. De stikstofuitstoot is 

vervolgens een onderdeel van dit beleid gemaakt. Dit geeft veel problemen en lost weinig op. Het 

NMV zegt dat de ammoniakuitstoot volledig los moet worden gezien van deze natuurgebieden. Vanaf 

het begin moesten de omliggende landbouwgebieden niet los worden gezien van die natuurgebieden.  

Niko Gerrits is een ecoloog bij Incaconsult. Hij spreekt zich al jaren uit tegen dit Natura 2000 beleid. 

 

Wat is uw rol in de stikstofkwestie? 

De rol van het landbouwcollectief is het bundelen van de krachten van het stikstofgebeuren om de 

impasse op te oplossen en met maatregelen te komen. Het collectief heeft een plan geschreven voor 

de het ministerie van LNV als oplossing voor de impasse. Het NMV als vertegenwoordiger van de 

Nederlandse melkveehouders is een belangrijk onderdeel van het landbouwcollectief. 

 

Bent u bewust bezig met stikstofuitstoot op landbouwbedrijven? Zo, ja wat voor maatregelen 

neemt u? 

Het NMV is al jaren bezig met de stikstofuitstoot in de melkveehouderij. Het landbouwcollectief is 

speciaal opgericht voor het oplossen van de stikstofkwestie. 

 

Ben u bewust bezig met het beschermen van de natuur?  

De NMV is altijd al bezig met natuurbescherming. Er is altijd gekeken naar de ammoniakuitstoot en 

de gevolgen daarvan voor de natuur. Vooral met het beter onderbouwen van wat ammoniak precies 

doet. In het nationale vraagstuk worden de soorten stikstof op een hoop gegooid, zonder onderscheid 

te maken tussen stikstofoxiden en ammoniak. NMV is ook bezig met het onderscheid te maken.  

 

Daarnaast geeft de respondent aan dat het niet zo is dat de melkveehouders niks zouden willen doen 

aan stikstofreductie. Er zijn al veel maatregelen genomen tot nu toe. Vanaf 1990 is er al een 

stikstofreductie van 60% behaald in de landbouw. Desondanks is er weinig resultaat te zien. De 

stikstofreductie en het verminderen van het aantal koeien heeft nog geen positieve gevolgen voor de 

stikstofdepositie. Niet alleen stikstof is het probleem, maar er is meer aan de hand. Daarnaast moet 

er ook niet alleen naar de landbouw worden gekeken.  

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

De respondent geeft aan dat het wel vreemd is dat het er nu ineens een probleem is. Het rapport is 

veel gebaseerd op aannames en berekeningen. Er moet meer gemeten worden in de praktijk en dus 

de natuurgebieden zelf. Verder is het belangrijk om te kijken naar de bodemgesteldheid door te 

monsteren op eigen gronden.  

 

De reden dat er niet wordt gemeten schijnt te zijn dat het te duur is. Een berekening op basis van 

modellen is goedkoper. De werkelijke depositie kan alleen gemeten worden in het natuurgebied zelf. 

Nu wordt alleen de emissie gemeten met de meetpunten en uit de modellen die daarop gebaseerd 

zijn wordt de depositie in natuurgebieden bepaald. Er is te veel onzekerheid en het is te veel 

gebaseerd op aannames. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 
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De protesten zijn goed te begrijpen. De boeren zijn altijd al bezig met maatregelen en vergunningen. 

Voorheen was er een provinciaal beleid. Daarna kwam het PAS, gedurende vijf jaar, wat het iets 

gemakkelijker maakte. Nu is weer een nieuw beleid en moeten de boeren weer opnieuw beginnen. Er 

is heel weinig continuïteit en er is veel onduidelijkheid. Voor een veehouderij gaat het om lange 

termijn denken. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Investeringen en maatregelen zijn door het beleid 

altijd getraineerd en daardoor kon er alleen worden gedacht op korte termijn. Dit zorgt voor een hoop 

frustratie en het is weg van het echte doel. 

 

De Farmers Defence Force heeft een terechte ontstaansbasis. De groep bestaat vooral uit jongeren, 

die eerder moeilijk mee te krijgen waren in organisaties en samenwerkingen. De NMV kon ook 

moeilijk jongeren erbij betrekken. Daarnaast is FDF actief in het landbouwcollectief en wordt er dus 

samen met de andere organisaties gediscussieerd en meegedacht in oplossingen. FDF is soms erg 

fanatiek. 

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

De respondent ziet het liever aan de voorkant geregeld worden en niet pas aan het einde met een 

oplossing komen. Soms werkt het beleid daardoor averechts. Veel maatregelen werken elkaar tegen 

en het einde van een proces komen die problemen naar voeren. De ene wetgeving spreekt vaak de 

andere tegen. Er moet meer worden gekeken naar de uitwerking en de lange termijn.  

 

Een maatregelen wat vaak wordt aangedragen is om de veestallen af te sluiten. Maar dan zijn de 

gezondheid en veiligheid in het geding en het is maatschappelijk niet wenselijk. Dus er moet meer 

nagedacht worden over alle consequenties aan de voorkant. Dus kijken naar hoe je de koe kunt 

verminderen in uitstoot in combinatie met meer weidegang en de kringloopgedachte.  

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

Voor AERIUS was er Agroo-Stacks. Nu met AERIUS is veel ingewikkelder geworden en moeilijk te 

begrijpen voor de meeste mensen. AERIUS is een rekensysteem die voor het PAS een onderbouwing 

moest zijn. Maar het rekensysteem werkt met aannames. 

De Raad van State heeft uitspraak gedaan dat het stikstofbeleid duidelijker en inzichtelijker moet zijn 

en daarmee dus ook het AERIUS.   

  

Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen? Of zou het compleet anders moeten? 

Er worden goede ideeën opgeworpen zoals: de kringlooplandbouw. Het nadeel is dat het 

verdienmodel vaak wordt vergeten. De boer zal altijd moeten mikken op lage kosten en hoge 

productie.  

 

Daarnaast staan de boeren welwillend tegenover het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot 

de reduceren, maar willen daar wel geld voor. Het verdienmodel moet beter in elkaar zitten.  

Er wordt gevraagd om afspraken te maken met de handelende en verkopende partijen, maar de 

boeren zijn daarvoor afhankelijk van bijvoorbeeld supermarkten. Als producenten zoals 

melkveehouders kunnen en mogen we geen prijsafspraken maken in verband met de 

Mededingingswet. 
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Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

Het lijkt erop dat de EU veel stuurt in de landbouw, maar het is heel vaag en vaak onzeker. Een 

voorbeeld is het idee van derogatie. Het idee is aangekondigd maar het is nog steeds onzeker of het 

nu mag en hoe het kan worden uitgevoerd. Er is vaak langdurige besluitvorming. De vraag hierbij is of 

dat aan Brussel of Nederland ligt.  

 

Daarnaast wordt de KDW voor habitattypen vaak onterecht toegewezen door Nederland. Daarom 

moeten de aangedragen Natura 2000 gebieden worden herzien. Sommige habitattypen, zoals droge 

heide, hebben zo’n lage KDW dat het in de praktijk onmogelijk is om nog vergunningen te verlenen. 

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

Natuurbeleid moet worden herzien en er moet meer worden gekeken naar de stikstofdepositie en 

waterhuishouding 

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

Er zijn gespreken met SB, NM en de landschappen om meer begrip voor elkaar te krijgen. Nu staan de 

natuurorganisaties en belangenbehartigers van de boeren lijnrecht tegenover elkaar. De boeren 

willen best leveren, maar willen er wel wat voor terug. Daarnaast moet er ook een 

toekomstperspectief worden geboden aan jonge boeren. 

 

Wat voor rol heeft het landbouwcollectief bij het steunen van de landbouw? Is dit vooral op advies 

en innovatie of behartigen van belangen in de landelijke politiek? 

Het landbouwcollectief is vooral gericht op het belangen behartigen van de boeren in de 

stikstofdiscussie. De NMV richt zich op beide en is ook onderdeel van het landbouwcollectief.  

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

De boeren zijn erg versplinterd. De NMV overlegt al heel lang samen met de andere vakbonden zoals 

de NVP, POV, NAV. Waar we elkaar in kunnen vinden versterken we elkaar en trekken we samen op. 

Waar we andere belangen hebben, zoals mestafzet, gaan we ieder onze eigen weg. In het 

stikstofbeleid hebben we altijd al samen opgetrokken met de NVP en POV. De landbouw vakbonden 

komen 4 à 5 keer bij elkaar. Ook ten tijde van het PAS. 

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

De ene keer verloopt de samenwerking goed met de overheid. De andere keer verloopt het 

moeizaam. Als een vakbond uit het gesprek stapt wilde de overheid graag terug in gesprek. Er zijn 

veel spanningen, maar we hebben elkaar nodig.  

 

Er moet een onderscheid komen tussen landelijk beleid, gericht op het verlagen van het stikstofdeken 

en ruimte bieden voor alle sectoren, en provinciaal beleid, dat regio- en gebiedsgericht is. Tijdens het 

PAS konden veel bedrijfsveranderingen doorgaan met behulp van een PAS-melding. Na het vallen van 

het PAS zijn deze meldingen niet meer geldig. Dit zorgt nu voor een groot probleem. Het ministerie is 

bezig met het legaliseren van de verlopen PAS-meldingen. Regionale oplossingen zijn niet mogelijk 

zonder dat hier duidelijkheid over is.   
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Daarnaast is het raar om voor de beweiding een vergunning nodig te hebben. Dit is een 

tegenstrijdigheid in de uitspraak tegen het PAS. Terwijl beweiding juist een goede zaak is en omdat 

het geen ammoniakuitstoot geeft. Deze logica wordt weinig onderbouwd door de overheid en slecht 

uitgelegd aan rechters. 

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen) of moet de manier van landbouw/veehouderij 

bedrijven (kringlooplandbouw, biologisch) totaal anders? 

Er moet opnieuw goed worden gekeken naar wat er wel en niet kan. De afschaffing van de melkquota 

bracht ook veel negatieve consequenties met zich mee. Dus er moet ook goed naar de consequenties 

worden gekeken. Daarnaast moet grondgebondenheid een belangrijke rol spelen. Nederland is klein 

en niet alles kan. Elke melkveehouderij is buurtgebonden als het gaat om mestafvoer, gras en 

veevoer. Dit om internationale import te beperken. Verder moet er verder worden gekeken dan alleen 

naar stikstof. Het gaat om het gehele plaatje.  

 

De natuur in Nederland is ook een wei met koeien. De weidevogels, hazen en slootjes zijn onderdeel 

van het wild. Boeren staan dicht bij de natuur en willen dit ook behouden. Het inkomen van de boer 

moet voldoende zijn zodat niet het uiterste hoeft te worden gegaan. De productieketen vraagt hoge 

efficiëntie en dit leidt tot intensiteit. De economie vraagt van de boeren om de grenzen op te zoeken. 

Als er een eerlijkere prijs voor het product wordt betaald dan is die intensieve veeteelt niet nodig. 

Over het algemeen zijn men in stikstofdossier nu echt doorgeslagen. We moeten terug naar de 

realiteit en de een balans.  

 

8.1.8 Interview Land- & Tuinbouworganisatie – Trienke Elshof  

De respondent is portefeuillehouder gezonde leefomgeving bij de LTO en is met name bezig met de 

omgevingswet en nu ook stikstof. Sinds de instelling van het PAS heeft LTO Nederland de 

stikstofkwestie hoog op de agenda staan. Naast de landelijke functie is de respondent regiovoorzitter 

LTO Noord en heeft ze een melkveehouderij in Zuid-Friesland. De respondent is nu 3 jaar actief op 

het stikstofdossier.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Wat is volgens u het probleem? 

De hele stikstofdiscussie gaat over wat nu precies het probleem is. De landbouw ontkend hun aandeel 

in het stikstofprobleem. Het PAS heeft ook bijgedragen aan het probleem. Het PAS-systeem nam een 

voorschot op de stikstofruimte en is gebaseerd op terug leveren en terugverdienen. Dit met behulp 

van stalsystemen, mestmaatregelen en voedertypen. Het ging om geplande maatregelen, waardoor 

er nog niet is geleverd in de PAS-melding. 

 

De LTO heeft al eerder input geleverd voor de oplossing van het probleem. Vooral in de MHV zijn er 

veel minder dieren en er is een neergaande trend in het algemeen. Met de voorgestelde maatregelen 

en de neergaande trend van het aantal dieren doen de boeren al genoeg om de stikstofemissie te 

verminderen. Na de invoering van de fosfaatrechten voelen extra maatregelen als onterecht. 

Daarnaast is de LTO samen met andere partijen de verbetering van het veevoer al aan het uitwerken. 

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de LTO niet de indruk had dat ze iets fout deden. Er is geen 

erkenning voor de al genomen maatregelen en de neergaande trend in het aantal dieren die al jaren 
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gaande is. Daarnaast lijkt het onterecht dat de landbouwsector als grootste schuldige van het 

stikstofprobleem wordt aangewezen.  

 

Wat is uw rol in de stikstofkwestie? 

De LTO voert gesprekken met het ministerie en de regering. De respondent heeft namens de LTO een 

goede onderhandelingspositie discussies en gesprekken. Daarbij spelen de onderbouwing, inhoud en 

input een grote rol.  

Daarnaast was de LTO-deel van het landbouwcollectief om samen op te trekken in de stikstofkwestie. 

Sinds kort is de LTO uit het collectief gestapt wegens een gebrek aan effectiviteit. Er was binnen het 

collectief maar ruimte voor één standpunt voor het gehele landbouwcollectief naar buiten toe. En er 

was veel onenigheid en ontevredenheid binnen het collectief. Het voelde niet goed en dus is de LTO 

eruit gestapt om wat vrijer te zijn in de standpunten en samenwerkingen. Daarnaast werden er felle 

uitingen gedaan door organisaties binnen het landbouwcollectief naar buiten toe, waardoor de LTO 

excuses moest aanbieden. Dit is een voorbeeld van de contraproductiviteit. 

 

Bent u bewust bezig met stikstofuitstoot op landbouwbedrijven? Zo, ja wat voor maatregelen 

neemt u? 

Voordat het PAS kwam was er een zelfde soort systeem als het aangekondigde beleid nu met het 

extern salderen. Toen bleek ook al dat de vergunningverlening erg moeizaam liep op basis van de 

KDW en Natura 2000. Vanaf de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden verliep de 

vergunningverlening al erg moeizaam. LTO heeft samen met andere organisaties altijd al gekeken 

naar hoe dit gemakkelijker kon worden gemaakt. Uiteindelijk is het PAS bedacht om de 

vergunningverlening op gang te helpen.  

 

Ben u bewust bezig met het beschermen van de natuur?  

Natuurbescherming is onderdeel van het totaalplan en de vergunningverlening. Dus in die zin is de 

LTO er altijd bewust mee bezig geweest. Er is altijd gekeken naar een gebiedsgerichte aanpak met de 

hulp van de provincies. Onderdelen daarvan waren: het naast elkaar laten bestaan van verschillende 

sectoren, de toekomstbestendigheid van bedrijven en de mogelijkheid om bedrijven helpen te 

stoppen. Verduurzaming en natuurherstel zijn altijd onderdeel geweest van de LTO met betrekking tot 

de landbouwsector.   

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

De landbouwsector is zeker verantwoordelijk voor een substantieel deel van de stikstofdepositie, 

maar er is daar geen zelfbewustzijn voor. Aan de andere kant heeft het landbouwcollectief een plan 

ingediend met erkenning van het probleem en een deel van de oplossing. Er zijn daarvoor een aantal 

maatregelen die zouden helpen aangeboden. Een aantal ideeën zijn wel overgenomen en sommige 

maatregelen van het ministerie zijn daarop gebaseerd. Veel andere ideeën van het collectief zijn 

echter genegeerd.  De aangekondigde maatregelen zijn te veel gericht op het uitkopen van bedrijven, 

terwijl de focus zou moeten liggen op de stikstofreductie op bedrijven.  

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? En het landbouwcollectief? 
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De invoering van de fosfaatrechten heeft kwaad bloed gezet. De uitspraak van een D66 politicus over 

de halvering van de veestapel was de druppel. Het gevoel heerst dat de landbouw in de 

natuurbescherming overal de schuld van krijgt.  

 

Het eerste boerenprotest had de meeste impact. Het gaf de boeren het gevoel dat ze ertoe doen, 

mensen luisterden en er werd sympathie mee opgewekt onder de bevolking. Het tweede protest was 

groter, maar had minder impact. Voor de kleinere protesten daarna geldt eigenlijk hetzelfde.  

 

De FDF is ontstaan na de protesten tegen de varkenshouderij door milieuactiviteiten. De groep is goed 

in het organiseren van mensen. Ze zijn beter in een vuist maken en in het oproepen tot acties. Dit is 

veelal positief met negatieve uitwassen, zoals sommige uitspraken richting politici. De LTO heeft een 

beter netwerk en uitgebreidere lobby.  

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

De provincies zijn het bevoegd gezag van de vergunningverlening, maar zijn nog steeds zoekende in 

het systeem. Zonder het PAS trekken met name de bouw en de industrie erg aan de beperkte 

stikstofruimte als het gaat om de saldering. Hierdoor wordt het vaak als oneerlijk beoordeeld door de 

boeren. Daarnaast is het een grote klus om de stikstofkwestie in te bedden in wet- en regelgeving.  

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

De AERIUS-rekenmethode is heel specifiek tot de punt komma. Er is weinig ruimte voor kleine 

emissies. Dit beperkt bedrijfsactiviteiten en bedrijven. Dit geldt niet alleen voor boeren, maar ook 

voor andere MKB-bedrijven. Bij het PAS-systeem was deze ruimte er wel. Doordat het PAS is 

afgeschoten is er dus geen ruimte en is dus niks meer mogelijk als het gaat om de 

vergunningverlening. Het systeem is heel rigide on onuitvoerbaar. Verder is het AERIUS-systeem wel 

benoemd als state of the art system door de Raad van State en het Europese Hof. 

 

Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen? Of zou het compleet anders moeten? 

We gebruiken nu het AERIUS-systeem en we zullen hiermee moeten werken. We moeten dan wel 

beter gaan kijken naar de drempelwaarden en gebieden. Een nieuwe 0-meting en randvoorwaarden 

kunnen hierbij betrokken worden. We hebben weinig keus als het gaat om een heel ander systeem. 

De discussie moet daarom gaan over andere randvoorwaarden en niet over een compleet ander 

systeem.  

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

Het is duidelijk dat de EU de landbouw hoog in het vaandel heeft staan, maar met het Natura 2000 

beleid wordt dit wel tegengewerkt.  

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

De Natura 2000 gebieden moeten worden herzien. Er moet worden gekeken naar welke 

natuurgebieden welke doelen kunnen en dienen te halen. De landbouwsector heeft er alles aan 

gedaan om de stikstofuitstoot de beperken, maar het is nog steeds niet goed. De Nederlandse 

wetgeving voegt onnodig habitats toe aan het Natura 2000 netwerk. De rapportage over Natura 

2000 gebieden wordt gedaan door ecologen. Het systeem is rigide. De manier van rapporteren is niet 
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goed en het is onzeker over hoe goed de natuur moet zijn in elk gebied. De ecoloog wil altijd het best 

mogelijke wat in theorie kan. Dit is alsof een slager zijn eigen vlees keurt. De vraag is hoe we willen 

verbeteren en welke criteria we hieraan stellen. Er moet meer pragmatisch gekeken worden naar het 

natuurbeleid. Op dit moment moet alles wijken voor de natuur. 

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

Ja, overgangen van natuur naar landbouw moeten zachter worden gemaakt. Dit kan met behulp van 

opkoopregelingen en het toevoegen van gronden aan de natuur. Naast de zachtere overgangen zal er 

draagvlak en perspectief gecreëerd moeten worden voor de landbouw. De natuurbescherming kost 

geld en levert niks op. Dus de boeren wachten op ondersteuning van de overheid.  

 

De kringlooplandbouw als oplossing van de intensieve landbouw is haalbaar, maar niet door de 

prijzen duurder te maken voor de consument. De ervaring leert dat dit niet werkt. Er zal dus op een 

andere manier een vergoeding moeten komen.  

 

Wat voor rol heeft de LTO bij het steunen van de landbouw? Is dit vooral op gericht op advies en 

innovatie of op het behartigen van belangen in de landelijke politiek? 

De LTO richt zich op zowel advies als op het behartigen van belangen van de landbouw. Er heerst een 

beeld dat de LTO er alleen is voor de overheid, maar dit is niet het geval. Daarnaast is het lobbyen een 

belangrijke taak van de LTO. 

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

Over het algemeen zijn boeren zeer eigengericht en vooral gericht op de markt en hun toekomst. De 

boeren vergadering onderling wel veel, dus er is samenwerking. Er is echter wel wantrouwen richting 

de overheid en andere gevestigde instituties. De landbouwsector is tanende, maar bezitten nog wel 

veel grond en kapitaal. Dus samenwerking onder de boeren is belangrijk.  

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

Er is een goede samenwerking vanuit de LTO met de WUR en andere organisaties. De samenwerking 

met provincies verloopt ook goed en is vooral gericht op proeftuinen en financiering. Er zijn ook 

samenwerkingen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor pilots en innovatie. In de 

openbaarheid wordt er veel over elkaar geroepen, maar er zijn ook mooie samenwerkingen. 

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? 

De oplossing ligt vooral bij de provincies. Daarnaast is het belangrijk om een stip aan de horizon niet 

te ver weg te leggen. De betrokken partijen moeten komen tot het maken van afspraken en eventueel 

het doel bijstellen gaandeweg. Nederland is een dichtbevolkt land en we moeten elkaar wat ruimte 

gunnen. De processen moeten worden aangegaan met uitgangspunten zonder onmogelijke doelen te 

stellen.  

 

De LTO moet er zijn om de landbouw met de andere belanghebbende partijen te verbinden en de 

route te adviseren en uit te werken. Daarna kunnen de betrokken partijen zelf aan de slag in de 

gebieden. Belangrijk hierbij is om de landelijke, provinciale en gemeentelijke netwerken te gebruiken.  
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8.1.9 Interview agrarisch adviesbureau Noord-Holland – Agrovisie 

Respondent is in 2002 begonnen met agrovisie. Daarvoor was de respondent werkzaam bij DLV-

landbouwvoorlichtingen. Agrovisie houdt zich bezig met de advisering naar de ondernemers in de 

MHV op drie vlakken; Technisch (stikstofreductie), economisch (investeringen) en strategisch 

(administratie). Het gaat vooral om bedrijven in de akkerbouw, melkveehouderij en 

bloemen/bollenkwekers.  

 

Hoe heeft u met uw bedrijf te maken met de stikstofuitstoot en regelgeving? Bent u met uw bedrijf 

altijd al bewust bezig met de stikstofuitstoot? 

Vanaf 2013 is agrovisie bezig met het maken van NB-plannen voor bedrijven die willen uitbreiden. 

Agrovisie heeft voor 70 bedrijven een NB-vergunning aangevraagd en NB-melding gedaan.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Wat is volgens u het probleem? 

Het grootste probleem is dat alles op het bordje van de veehouders wordt gelegd. Er moet een 

onderscheid worden gemaakt met bedrijven die aan hun verplichting hebben voldaan en bedrijven die 

dat niet hebben gedaan. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector die geen melding of vergunning 

hebben, omdat dit niet nodig was. Deze bedrijven dragen evengoed bij aan het stikstofprobleem. 

Bedrijven die dus wel in het bezit van een vergunning zijn, hebben aan de voorwaarden voldaan en 

moeten deze kunnen behouden. De provincie Groningen heeft al aangegeven dat voor alle agrariërs 

de vergunning met betrekking tot ammoniak komt te vervallen. De respondent verwacht dat dit ook 

voor Noord-Holland gaat gebeuren. Vooral de bedrijven die een melding hebben gedaan zullen een 

nieuwe vergunning alsnog moeten aanvragen. Er is een grote onzekerheid.  

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

De respondent heeft in 1992 meegewerkt aan het ammoniak onderzoek met behulp van 

proefbedrijven. Toen was het geval dat fouten in de meting van emissies bij meetapparatuur in de 

prullenbak werden gegooid. De respondent vermoed dat nu nog steeds de data niet men niet 

aanstaat niet wordt gebruikt in het onderzoek. Hierdoor zijn de onderzoeksresultaten onbetrouwbaar.  

 

Het onderzoek van het Mesdagfonds gebruikt dezelfde data en dezelfde modellen. Hun tweede 

rapport klopte en kwam met vergelijkbare resultaten als het RIVM. Daarbij is het Mesdagfonds echter 

met oplossingen gekomen. Er is gebruik gemaakt van actuelere data en daardoor was het 

Mesdagonderzoek accurater. Er is bijvoorbeeld data van de veestapel van 2018 gebruikt in 

tegenstelling tot het RIVM, die data gebruikte uit 2017.  

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

De boerenprotesten zijn een hele goede zaak. Zeker in het begin zorgde het voor positieve aandacht 

in tegenstelling tot de 15 jaar daarvoor. De veehouderij werd altijd in verdomhoekje geplaatst als 

milieuvervuilers. Het is wel jammer dat alle belanghebbenden niet één vuist konden maken tegen de 

politiek. Dit is een gemiste kans.  
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FDF is te agressief en de LTO is te veel op de politiek gericht. Het landbouwcollectief was de best 

aanwezige vertegenwoordiging van de landbouw in de stikstofdiscussie. 

De boeren waren boos omdat ze de afgelopen 20 jaar in het verdomhoekje zijn geplaatst. Vooral de 

jongere boeren stonden toen op en pikten het niet langer. Dit leidde tot de protesten. Het werd 

veroorzaakt door een frustratie dat in de jaren de is ontwikkeld.  

 

Deze ontwikkeling bestaat uit allemaal gemiste kansen. De afschaffing van de melkquota is een fout 

geweest. Het was een goed instrument om de veestapel beperkt te houden. Bij de afschaffing was al 

het gevoel dat er iets anders voor in de plaats moest komen, omdat de veestapel anders te hard ging 

groeien. Dit ook het geval geweest en daarom is dit een gemiste kans. De EU wilde graag dat de 

marktwerking de veestapel in toom moest houden. Vooral in Nederland gingen de boeren veel meer 

koeien houden en konden zo de milieuafspraken niet meer nakomen.  

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

Op dit moment is het onmogelijk om mee te werken. Er kunnen alleen voorlopige berekeningen 

worden gemaakt en de stikstofuitstoot kan niet groter worden dan 0,0. Hierdoor zitten in feite alle 

bedrijven op slot.  

 

De KDW is te laag in veel natuurgebieden, waardoor de belasting te zwaar kwam te liggen bij 

bedrijven die zorgen voor de stikstofuitstoot. Vooral bij de bestaande bedrijven.  

 

Wat vindt u van het PAS? Vindt u het terecht dat het is afgeschoten? 

Ik vind het jammer dat het PAS is afgeschoten, omdat het veel problemen oploste. Het had eerder 

onderkend moeten worden dat er fouten in zaten. Het is al eerder bekend geweest bij RIVM dat er 

rekenregels niet klopten en men had toen al moeten ingrijpen en een aanpassing moeten doen. 

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

De rekenmethode is moeilijk te herleiden. Er moeten getallen worden ingevuld en dan komt er een 

resultaat uit. Hoe deze ontstaat is vaag en onduidelijk. Het moet veel gemakkelijker worden om de 

resultaten te kunnen herleiden zodat iedereen had kan gebruiken.  

 

Wat gaat er goed? En wat zou er beter kunnen? Of zou het compleet anders moeten? 

Het stikstofbeleid moet compleet anders. Het huidige stikstofbeleid werkt niet en daarom is het ook 

afgeschoten. De landbouwsector zit vast op dit moment. Er kan zeer beperkt intern gesaldeerd 

worden en extern salderen is niet mogelijk. Er moet een compleet nieuwe regelgeving komen met een 

nieuwe rekenmethode. Hierbij zullen verschillende sectoren meer geïntegreerd moeten worden. Om 

een voorbeeld te noemen: Tata Steel heeft momenteel geen NB-vergunning en mag onbeperkt 

stikstofuitstoten. De emissie is niet bekend en er wordt, ten onrechte, aangenomen dat het goed is. 

Alle sectoren zullen mee moeten doen, niet alleen de landbouw.  

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

Natura 2000 gebieden zijn geen echte natuurgebieden. Ze zijn allemaal aangelegd en gevormd door 

de mensen zelf. Een voorbeeld is een door de mens gecreëerd eilandje voor de kust van Medemblik 

die is aangemerkt als Natura 2000 gebied. Dit eilandje speelt mee voor het aanvragen van een 



70 
 

vergunning voor omliggende boeren. Als een gebied een Natura 2000 bestemming krijgt wordt dit 

automatisch een enorme belemmering voor bedrijven. Dit is vaak onterecht en irreëel. Het Natura 

2000 beleid is grote onzin.  

Daarnaast zijn de subsidies een bron van inkomsten voor adviesbureaus. Elk jaar vraagt agrovisie, en 

vergelijkbare adviesbureaus miljoenen euro’s aan als subsidie. Dus hier kan de respondent weinig 

over zeggen. Wel was er tot 10 jaar terug een duidelijk onderscheid tussen verschillende onderdelen 

op basis van toeslagrechten. De verschillende bedrijfsonderdelen werden losgekoppeld en dit was een 

goed instrument. Nu is het systeem alleen op de grondrechten en dus de hectare landbouwgrond 

gericht. Hierdoor is de nuance weggeraakt.  

 

Verder wordt de subsidiëring nu vooral gebruikt om boeren te sturen in bijvoorbeeld het mestbeleid. 

Het is een middel geworden van de overheid om de boeren onder de duim te houden en dit is geen 

goede ontwikkeling.  

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

Dat er een natuurbeleid is, is op zich heel goed. Het is een goede zaak dat de natuur beschermd 

wordt. Er gaan echter wel dingen fout. Zoals Staatbosbeheer nu bos aan het kappen is omdat het geld 

oplevert. Het gekapte houdt wordt gebruikt om energie op te wekken. Hiermee slaan ze wel de plank 

mis.  

Daarnaast hebben natuurverenigingen zelf landbouwgrond in bezit en besteden dit uit aan agrariërs. 

De boeren die de grond pachten betalen er geld voor. Het natuurbeheer is doorgeslagen en lijkt meer 

op een financieel bedrijf.  

 

De problemen die met natuur komen breiden zich uit als een olievlek. Op het moment dat een gebied 

aangewezen als natuur raken alle omliggende bedrijven in de problemen. Ze krijgen dan de keus om 

te vertrekken of heel veel geld te investeren zonder dat ze daar wat voor terug krijgen. Een ander 

voorbeeld zit in de subsidiëring voor het beheer van weidevogels. Ze krijgen een vergoeding voor hun 

verlies dat ze draaien door de aanwezigheid van weidevogels. Verder hebben boeren ook last van 

ganzen en zwanen. Als er ganzen ergens zijn, zitten er geen weidevogels. Dit is dus een vicieuze cirkel. 

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

Als je natuurbescherming en landbouw goed laat samenwerken is het rendement veel groter in het 

natuurbeheer. Heel veel boeren zijn bijvoorbeeld lid geworden van natuurbeheer verenigingen. Ze 

krijgen bijvoorbeeld geld voor het weidevogelbeheer. Dat was altijd laagdrempelig en goed te doen 

voor de boer. Nu moet een boer, die mee wilt doen, een meerdaagse cursus volgen en geld uitgeven. 

Er moet dus eerst tijd en geld geïnvesteerd worden om in aanmerking te komen voor subsidies. Het 

wordt moeilijker gemaakt om binnen de bedrijfsvoering natuurbescherming mogelijk te maken. Dit 

heeft negatieve gevolgen. 

 

In Waterland gaat heel goed als het gaat om watervogelbeheer. Er wordt goed samengewerkt tussen 

de boeren en de natuurvereniging. In West-Friesland gaat dit moeizaam. Het is dus per regio 

verschillend. Over het algemeen zijn boeren drukke bedrijven die geen tijd meer hebben voor 

weidevogelbeheer. Vooral grote boeren zijn drukke bedrijven. Door betere technieken en machines is 

het onvermijdelijk dat de bedrijven steeds groter worden. 
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In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

In het stikstofprobleem verloopt de samenwerking tot nu toe goed. Samen optrekken in deze discussie 

is noodzakelijk.  

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

Tussen de boeren en de overheid is er geen goede samenwerking. Oud zeer en wantrouwen spelen 

hier een grote rol. De samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties verloopt in sommige 

gevallen goed, maar veel andere minder goed.  

Als het gaat om agrovisie verloop de samenwerking met de overheid steeds moeizamer. De overheid 

is steeds moeilijker te bereiken en de afstand wordt groter doordat je bijvoorbeeld veel met een 

callcenter te maken hebt. Het is moeilijk om inhoudelijk verder te komen bij de overheid. De 

samenwerking met natuurorganisaties verloopt redelijk. Natuurorganisaties hebben adviesbureaus, 

zoals agrovisie, nodig in hun beheer. Er is dus sprake van een driehoek samenwerking samen met de 

boeren.  

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? 

Het beleid moet gebaseerd worden op goede en betrouwbare rekenregels. Op basis van de factoren 

die er dan uitkomen moeten maatregelen worden genomen. De oplossing ligt niet bij alleen de 

landbouw. Iedereen en alle sectoren zijn verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot. Ook industrieën en 

consumenten.  

 

Moeten we het zoeken in innovatie en technologie (betere systemen, andere werkwijzen, 

kringlooplandbouw) of moet de manier van landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

Het moet gaan om een combinatie van beiden. Gedeeltelijk moet de oplossing worden gevonden in de 

techniek en innovatie van bijvoorbeeld veevoeding. Daarnaast moeten er andere manieren van 

bedrijfsvoering komen. Een voorbeeld is de Kringlooplandbouw. Een voorloper daarvan was de Minas. 

Het mineraalaangiftesysteem zorgde ervoor dat de stikstof- en fosfaatuitstoot werden beperkt. We 

moeten daarop doorgaan en breder trekken.  

Ook daarvoor geld dat de data die daarvoor worden gebruikt wel kloppen. Nu streeft de overheid 

alleen maar naar een krimping van de sector. Een angst is dat er mogelijk een prijs wordt gehangen 

aan de kringlooplandbouw top opzichte van de vervuiler. Het gaat dan om een systeem van belonen 

en bestraffen vanuit de EU. Dit is geen goede zaak. 

 

8.1.10 Interview melkveehouderij Zuid-Holland/Drenthe – Gerard Mul 

De respondent is 33 jaar en is eigenaar van een biologische melkveehouderij in Zuid-Holland. 

Daarnaast heeft hij een achtergrond in de bedrijfseconomie en is geïnteresseerd in marketing. 

Daarvoor heeft de respondent gewerkt in het familiebedrijf, dat de MHV combineert met een 

camping, in Drenthe. De filosofie van de respondent en ouders is om producten te breed mogelijk te 

kunnen aanbieden en de productieketen gesloten te hebben. Door te gaan vestigen in Zuid-Holland, 

wat een dichtbevolkt gebied is, kan er geproduceerd worden voor lokale en regionale consumptie. 

Het bedrijf heeft geen export naar het buitenland en richt zich alleen op Zuid-Holland, Noord-Holland 

en Utrecht. Door de afstand van productie naar consument klein te houden is de impact het milieu zo 

klein mogelijk. In tegendeel tot veel andere boeren die van ZH naar het Noorden gaan voor 
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schaalvergroting, houdt ons bedrijf dezelfde schaal. Verder biedt het bedrijf een breed assortiment 

producten aan om zoveel mogelijk aan de behoeften te voldoen. Er wordt ook ijs geproduceerd en 

verkocht. De basis is dus zoveel mogelijk verschillende producten die een zo kort mogelijke reis naar 

de consument maken. Daarnaast is het bedrijf biologisch en zorgt het zoveel mogelijk om de 

kringloop dicht te houden. Dus het bedrijf verwerkt mest op eigen land en gebruikt voer van het 

eigen land.  

 

Het familiebedrijf in Drenthe had een verglijkbare filosofie en was ook biologisch. De MHV werd 

gecombineerd met ijs maken en een camping. Er wordt vooral geproduceerd voor het hogere 

segment en zo de afstand van het product naar de consument zo klein mogelijk te houden. De 

camping trok mensen aan uit de randstad om de MHV te ervaren en de lokale producten te 

consumeren.  

 

Hoe heeft u met uw bedrijf te maken met de stikstofuitstoot en regelgeving? Bent u met uw bedrijf 

altijd al bewust bezig met de stikstofuitstoot? Ook voor de crisis. 

In principe heeft het bedrijf weinig te maken gehad met de stikstofregelgeving. Het is nu wel onzeker 

en onduidelijk wat voor gevolgen de nieuwe regelgeving met betrekking tot stikstof gaat hebben voor 

het bedrijf. Het zou ook goed kunnen dat we er helemaal niet mee te maken krijgen, omdat het 

bedrijf niet wil groeien en dezelfde schaal blijft houden. Het lijkt erop dat vooral groeiende bedrijven 

er mee te maken krijgen in verband met de vergunningaanvraag. Voor mijn bedrijf heb ik een 

dergelijke vergunning nooit hoeven aanvragen. Een veelgehoord middel is dit proberen op lossen in 

het veevoer. De respondent vraagt zich af op dit wel de goede manier is. Het effect op de gezondheid 

van de koe van het nieuw soort veevoer is niet bekend en wordt (nog) niet getest.  

 

Voor de stikstofcrisis ben ik op mijn bedrijf dus niet echt bezig geweest met de stikstofregelgeving. 

Verder richten we ons wel altijd op het verminderen van de stikstofuitstoot en zoveel mogelijk stikstof 

te hergebruiken binnen het bedrijf. Als boer is de stikstof die je veroorzaakt ook bruikbaar. Omdat het 

goed voor de natuurgebieden is moet de boer het meer proberen in het bedrijf zelf op te lossen. 

Maatregelen zijn het mengen van mest met water, sturen op eiwitten in veevoer. Zorgen dat de 

eiwitten beter benut worden door de koe om te voorkomen dat dit uitgestoten wordt. Als boer kun je 

al veel sturen, maar dit is wel vrijblijvend. Het zou goed zijn als daar meer op gestuurd en 

gestimuleerd wordt. Uiteindelijk zal dit voor alle boeren voordeel opleveren.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Wat is volgens u het probleem? 

Het is eigenlijk al 10 tot 15 jaar een bekend probleem en het is daarom vreemd dat het probleem nu 

ineens zo heftig naar buiten komt. Door het PAS werd het stikstofprobleem al weggestopt, terwijl er 

wel degelijk al een probleem was. Ik zet hier vraagtekens bij en vraag me af of er niet iets anders 

achter zit in de vorm van een verborgen agenda. Het is al langer een probleem, maar werd nooit 

onderkend en nu dus ineens wel.  

 

Toen het PAS werd ingesteld waren de overheid en het RIVM op de hoogte van het probleem. Boeren 

waren er in tegendeel waarschijnlijk niet mee bezig of het was nog onbekend. Nederland heeft de 

beste technieken en kennisinstituten in de wereld als het gaat om landbouw.  

Dit betekent dat er genoeg kansen zijn, maar het zorgt ook voor een extreme en intensieve productie. 

Er is veel overproductie en overbelasting en ik wil graag meewerken om dit terug te dringen. Maar 
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dan moet wel het eerlijke verhaal verteld worden. Dus de overheid moet zorgen voor openheid en er 

moet een visie gesteld worden met een stip aan de horizon. De stikstofuitstoot moet gereduceerd 

worden, maar er moet wel een toekomstvisie zin. Daar ontbreekt het momenteel aan.  

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

Ik zet vraagtekens bij de manier van meten in het onderzoek. Verder heb ik weinig inhoudelijke kennis 

van de manier van onderzoek doen, maar de media zet vraagtekens bij de resultaten en methode van 

het onderzoek. Ik moet zeggen dat ik wel vooral media die op de boer gericht is gebruik.  

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

Het is ergens wel goed om je te laten horen en dat je als boer niet zomaar alles laat gebeuren. Het 

probleem wordt, deels onterecht, voor het grootste deel in de schoenen geschoven van de boeren. De 

landbouw is ook wel gedeeltelijk een veroorzaker van het probleem, maar ook andere sectoren 

dragen bij aan het probleem. Er wordt al 40 jaar aan de landbouwsector verteld dat er 

schaalvergroting moet plaatsvinden en de productie moet worden verhoogd. Dit heeft precies tot het 

huidige stikstofprobleem geleid. Dit geeft een tegenstrijdig gevoel van het altijd goed doen volgens de 

publieke opinie en het nu plotseling fout doen. Over het algemeen doet Nederland het al heel goed 

qua efficiëntie en dierenrechten (gebruik antibiotica). Het is dus niet altijd een goede zaak om de 

productie in Nederland te laten dalen. Zodat het werk in andere landen, die minder efficiënt en 

diervriendelijk zijn, moet worden opgevangen. 

 

Daarnaast denk ik dat we ons in NL ons meer met regionale economie bezig moeten houden. Dat de 

landbouw zo sterk is gericht op export is niet nodig. Een veelgehoord argument is dat die export 

ontstaat door de vraag. Maar vraag wordt ook voor een groot deel gecreëerd door bedrijven. Door als 

Nl minder te exporteren geef je ook andere landen de kans om meer te produceren en om zelf een 

agrarische economie te creëren. Nu is er een oneerlijke concurrentie door export in NL in stand te 

houden door de grote schaal.  

 

Een oplossing is dan dus dat er minder boeren moeten komen in Nederland. Deze inkrimping van de 

veestapel is, vooral onder boeren, een impopulaire visie. Dit is wel degelijk mogelijk. Bij regionaal 

produceren met geen of weinig export zou 80% van de boeren kunnen stoppen. Misschien zelfs nog 

meer boeren doordat grotere boeren nog efficiënter kunnen werken. De biologische gedachte is de 

mooiste manier van boeren. Je bent dan veel met de natuur bezig, de productie voor de regio en de 

kringloop binnen het bedrijf sluiten. Daarnaast worden dieren gehouden op de meest natuurlijk 

manier. Een nadeel is dat op het gebied van efficiëntie, en uiteindelijk ook onderdelen van 

duurzaamheid, minder wordt gescoord ten opzichte van grotere bedrijven.  

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

Ik heb er weinig ervaring mee en doordat er nooit een vergunning moest worden aangevraagd heb ik 

me er nooit in verdiept.   

 

Wat vindt u van het PAS? Vindt u het terecht dat het is afgeschoten? 
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Het is een rare rekenmethode. Verder heb ik me er niet heel erg in verdiept. Vraag me af of dit werkt 

en hoe dit is te meten. Is vraag me af hoe betrouwbaar de rekenmethode is. Vooral omdat het 

stikstofprobleem nu ineens zo snel naar buiten komt.  

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

Wel van gehoord, maar dus nog niet mee te maken gehad of in verdiept. 

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

Boeren krijgen nu honderden euro’s per hectare grond omdat men die bewerkt. Het is een bizar beleid 

en voor eigenaars, ook verpachters, is het een deel van de inkomstenbron. Ik pacht momenteel de 

grond van NM en SB en zij verhoogden de huur omdat de subsidietoeslagen omhoog waren gegaan. 

Dit is een vreemde gewaarwording. Het stimuleert op geen enkele manier de productie of 

duurzaamheid (biologisch en geen gewasbescherming). Ik ben daarom ook tegen subsidies. Een 

subsidiesysteem is alleen zinvol om bedrijven te redden, zoals nu in de coronacrisis met de platlegging 

van de economie. Subsidiëring is dan goed om de economie op gang te houden en banen te redden. 

Daarnaast zou het kunnen fungeren om innovatie te stimuleren of het opstarten van projecten die 

zonder niet zouden opgestart worden. In de landbouw gebeuren zijn beide gevallen niet aan de orde. 

Iedere boer krijgt volgens dezelfde eisen naar verhouding van de grond subsidie. Er zal meer 

maatwerk moeten zijn.  

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

Natuurbescherming in Nederland is moeilijk. Het is een dichtbevolkt land en beetje natuur dat we 

hebben moeten we behouden. Daarbij moeten we reëel zijn of we het überhaupt kunnen behouden. 

De stikstofregelgeving en natuur is ook onhoudbaar. Als landbouw niet doorgaat komt er iets voor in 

de plaats zoals woningbouw of industrie. Het is echter wel goed dat er iets gedaan wordt aan 

natuurbescherming.  

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

De boer is heel goed in het beheren van landschap. Daar mag hij wel gestuurd in worden en daarvoor 

zouden EU-subsidies voor kunnen worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor een 

boer zijn die niet alleen maar Engels gras gebruikt. Het kan dus zeker beter geïntegreerd worden en 

de subsidiëring zou daar ook een ideaal instrument voor zijn.  

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

Op kleine schaal verloopt die samenwerking goed op bijvoorbeeld lokale schaal. Op grotere schaal 

lijkt deze samenwerking er een stuk minder te zijn. Er wordt wel wat geprobeerd en dat is goed. 

Voorbeelden daarvan zijn de coöperaties, vakbonden en het landbouwcollectief.  

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

Ik heb daar zelf nooit problemen mee. Een positief voorbeeld is dat we afgelopen jaar met een project 

bezig zijn geweest om met de andere boeren het gebied te versterken tegen water. De overheid 
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probeert hier zeker het gesprek en samenwerking te zoeken. Het loopt soms wat stroef, maar de 

bedoelingen zijn goed.  

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen, kringlooplandbouw) of moet de de manier van 

landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

Het moet een combinatie van beiden zijn. Een groot deel, vooral de intensieve landbouw, zullen zich 

vooral op betere technieken en innovatie richten. Met de mest en het voer bijvoorbeeld. Bij een ander 

deel zal de manier van landbouwbedrijven moeten veranderen. Er moet een maat worden gesteld aan 

het aantal dieren per hectare. Het totaal aantal dieren in Nederland moet verminderd worden. Daar 

moet en gaat waarschijnlijk ook het beleid naar toe. Daarbij moet je wel rekening houden dat 

wanneer de landbouw zich terugtrekt of mindert er andere activiteiten voor in de plaats komen, zoals 

woningbouw en industrie. Daar moet je voor waken. Verschillende bedrijven en activiteiten moeten 

worden geïntegreerd en dat er iets veranderd in het ruimtelijk gebruik en landschap moet 

geaccepteerd worden. Ook moeten er keuzes worden gemaakt. De natuur is zo erg veranderd dat we 

niet meer terug kunnen naar hoe het vroeger was. Veel heeft te maken de manier van natuurbeheer, 

zoals het ouderwets verbranden van heide ten opzichte van het laten groeien.  

 

Ik ben ook tijdelijk werkzaam geweest in een veehouderij in Nieuw-Zeeland. Dat bedrijf was gericht 

om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Dit door zo goedkoop en efficiënt mogelijk te produceren 

en vooral grootschaligheid. In Nederland is deze werkwijze niet mogelijk en kunnen we daar niet 

tegen op. En dat moeten we ook niet willen. In Nederland wordt er vooral verdiend aan de 

toegevoegde waarde. Daarnaast is de boer niet alleen maar een producent van voedsel, maar ook de 

beheerder van het buitengebied. Voor de stedeling is het platteland de achtertuin voor vrije dagen en 

weekenden. Als deze achtertuin goed beheerd wordt dan is de boer nooit ongewenst. Dezelfde 

mensen laten ook via bijvoorbeeld social media dat de boeren goed voor natuur en weidevogels 

zorgen. De boer heeft tegelijkertijd een mooie plek om te wonen en werken. Stedelingen hebben vaak 

minder respect voor intensieve boerderijen. De boer moet het meer bekijken alsof ze het nog steeds 

moeten verdienen om hun plek te handhaven. Veel boeren laten een arrogante houding zien en 

vinden dat ze het recht hebben om te doen wat ze willen omdat ze er altijd al hebben gezeten. Ze 

hebben geld betaald voor hun land en dus willen zelf bepalen wat ze doen. Iedereen, en dus ook de 

boeren, moeten rekening houden met elkaar en minder egoïstisch zijn. Hier is ook economisch wat in 

te winnen.  

 

8.1.11 Interview Producten Organisatie Varkenshouderij – Henny Verhoeven 

De respondent is beleidsmedewerker bij de POV en voormalig bestuurslid bij de NMV. Daarnaast is 

ze eigenaar van een melkveehouderij, waar ze ook woont op de boerderij. Ze is afgestudeerd in 

milieukunde in Nijmegen en zit dus al geruime tijd in het stikstofdossier. Als bestuurslid van de NMV 

was ze vooral gericht op fosfaat, terwijl ze nu vooral in het stikstofdossier zit. Dit geeft ook aan wat 

er misgaat. In Nederland zijn we constant aan het sturen op stofjes en er is geen integrale aanpak. 

Eerst fosfaat en nu stikstof. De schuld wordt altijd bij de boeren gelegd en dit is oneerlijk. De boeren 

worden tekortgedaan en daarom zijn ze ook boos. Het is een feit dat ammoniak afkomstig is van de 

boeren, maar er is ook nog veel onzekerheid en een black box. In de hele stikstofdiscussie worden de 

luchtvaart en industrie niet meegenomen omdat ze met hun uitstoot in de hoge luchtlagen zitten. Dit 

is vreemd. Verder zit de respondent regelmatig in overleggen die gaan over stikstof. Het wordt dan 
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duidelijk dat er zoveel regelingen zijn om rekening mee te houden, zoals de omgevingswet en 

natuurbeschermingswet. Regelingen spreken elkaar tegen en deze puinhoop van wetgeving is 

gewoon niet te handhaven.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Wat is volgens u het probleem? 

Het ontbreekt momenteel aan integraliteit op milieugebied. Toen ik nog studeerde op de universiteit 

was integraal beleid de oplossing voor alle problemen. We zijn nu in 2020 en het is nog steeds 

problematisch. Een ambtenaar dit op nitraat zit neemt besluiten wat bijvoorbeeld de weidevogels 

tegengaat en andersom. Er is geen overleg en iedereen zit te veel op z’n eigen eilandje. Als je iets doet 

op het ene dan gaat het op het andere fout. Het gaat continu om het blussen van brandjes. Boeren 

moeten daar verplicht in mee. De wetgeving is erg versnipperd en alle richtlijnen, vogelrichtlijn, 

habitatrichtlijn, natuurbeschermingswet et cetera, zijn van belang en spreken elkaar dus ook tegen.  

 

Wat is uw rol in de stikstofkwestie? 

De varkenshouderij heeft niet zo groot aandeel in de landelijke stikstofuitstoot. Vanuit de POV is er al 

lang een duurzaamheidsplan (Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij). Binnen de 

varkenshouderij is de samenwerking goed en ligt er dus wel een integraal plan. Dit gaat over het 

terugdringen van geur en fijnstof, ammoniak en broeikasgassen. De varkenshouderij is al in staat 

gebleken veel ammoniak terug te dringen en zal dit ook altijd proberen blijven te doen. Vooral op 

technologisch gebied, zoals een luchtwasser. Daarnaast is de POV-onderdeel van het 

landbouwcollectief en is buiten dat ook al in constant gesprek met het ministerie.  

 

Bent u bewust bezig met stikstofuitstoot op landbouwbedrijven? Zo, ja wat voor maatregelen 

neemt u? 

Ja op meerdere vlakken. Op technologisch gebied vooral met luchtwasser etc. Maar er worden ook 

voer- en bronmaatregelen genomen. Bronmaatregelen zoals betere rooster in de stallen, gekoelde 

mestpannen etc. Dit is vooral in de stal zelf. Deze maatregelen bij bestaande stallen zijn kostbaar en 

dus zal dit moeten worden meegenomen bij het bouwen van nieuwe. Verder wordt er ook gekeken 

naar betere manieren waarop er gemanaged kan worden in de varkensstal. Een ander voorbeeld is 

het varkenstoilet waar de varkenshouderij mee bezig is.  

 

Ben u bewust bezig met het beschermen van de natuur?  

Ja de POV en de varkenshouderij zijn altijd al bezig geweest met het reduceren van emissies en 

ammoniak en dus het beschermen van de natuur. Daarnaast is geur overlast al heel lang een issue. 

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

Er is een bepaalde manier van meten van de stikstofdepositie, maar er we zouden dit op meerdere 

manieren moeten doen en op meer plekken. Het meetnetwerk is nu vrij beperkt. De POV doet mee 

aan een onderzoek in samenwerking met onder andere de UVA. Deze duurt 3 jaar. Een nadeel van de 

RIVM-meetmethode en werkwijze is dat ammoniak en stikstof op één hoop worden gegooid. Er is 

echter wel degelijk een verschil tussen ammoniak en andere vormen van stikstof. Er wordt door de 

RIVM uitgegaan van een sterke relatie tussen ammoniak en depositie. Ik vraag me af of deze relatie 

wel zo hard is. Op basis hiervan worden streefwaarden en nieuw beleid vastgesteld. Daarbij wordt de 

gehele landbouw afgerekend op emissies, terwijl er nuances en verschillen zijn op individueel niveau. 
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De rekenmethodes zijn ondoorzichtig en algemeen. Verder doet de varkenshouderij het al jaren erg 

goed qua maatregelen, maar wordt daar niet voor beloond. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

Zoals eerder aangegeven snap ik waarom ze boos zijn.  De boeren werken hard en hebben een laag 

inkomen. 30% zit op bijstand niveau. Als ze dan weer in de hoek zitten waar de klappen vallen snap ik 

dat ze protesteren. Terwijl de boeren belangrijk zijn omdat ze voedsel produceren. Dit wordt te weinig 

gewaardeerd. Daarnaast is het ook goed dat er een landbouwcollectief is. De FDF is meer gekomen 

uit onvrede over de huidige belangenorganisaties. Ze zijn er echter wel achter gekomen dat het in de 

politiek niet zo werkt zoals zij zouden willen. In Den Haag spelen andere belangen. De politiek wordt 

bepaald door de publieke opinie en niet alleen door de feiten. De FDF heeft veel geprotesteerd, maar 

niks bereikt. Boeren werken hard en laag inkomen, 30% bijstand niveau, dus terecht dat ze 

demonstreren.  

 

Verder is de MHV-sector grote veroorzaker van het stikstofprobleem en niet de varkenshouderij. Het 

is lastig dat ook de varkenshouderij de schuld krijgt. Dit terwijl er veel gedaan is aan stikstofuitstoot in 

de varkenshouderij sector terug te dringen. En dit heeft ook al veel geld gekost. Nu is de MHV-sector 

aan de beurt. Maatregelen nemen is gewoon nog te lastig in de MHV sector en de drastische 

maatregelen die nodig zijn heeft de melkveehouderijlobby tot nu toe weten tegen te houden. Er moet 

rekening worden gehouden met grote verschillen tussen varkenshouderij en de MHV. 

 

7. Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

Het PAS is geen goed systeem dit is ook al vaak gezegd. Verschillende deskundigen gaven dit ook al 

aan. We moesten het er echter maar mee doen. De POV en varkenshouderij zag echter al aankomen 

dat het verkeerd ging met het PAS. Het ministerie heeft daarnaast ook geen plan B liggen. En nu een 

jaar na de rechtszaak tegen het ministerie ligt dit plan B er nog steeds niet. De Overheid heeft haar 

zaken gewoon niet op orde. Verder speelt het dat de overheid als de dood is dat een organisatie als 

de MOB weer in beroep gaat tegen de nieuwe plannen. Het hangt als een strop om de nek. Dit 

bewustzijn is ook echt iets wat is veranderd het afgelopen jaar.  

 

8. Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

Het zijn berekeningen die wel nodig zijn, maar verschillende onderzoeken tonen wel aan dat het 

probleem wat genuanceerder ligt. Ik ben verbaasd dat de AERIUS nog steeds erg bezig is met de 

invloed van de stikstofuitstoot bij bedrijven op verre natura 200 gebieden. Zoals bij mijn bedrijf met 

de paddenstoelen. De resultaten van AERIUS kloppen vaak niet met wat men zelf ziet in de praktijk. 

De resultaten moeten wel goed onderbouwd zijn en daar ontbreekt het nu aan. Verder zijn er te 

weinig meetpunten. Er moet gemeten worden op bedrijfsniveau. Dit kon eerst niet, maar nu wel met 

de tegenwoordige technieken, zoals chips op bedrijven. De ontwikkelingen gaan hard en ik heb er 

vertrouwen in dat we hier binnenkort mee aan de slag kunnen.  

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

De varkenshouderij gebruikt weinig grond, krijgt dus geen subsidie en heeft er dus niet of nauwelijks 

mee te maken. 
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Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

De beschermde natuur in Nederland is heel versnipperd en het zijn veel verschillende gebieden. NL is 

een heel dichtbevolkt land en er moeten dus keuzes genomen worden. Er wordt heel erg naar de 

landbouw gewezen die plaats moet maken voor de natuur, maar ook de woningbouw heeft hier een 

grote rol in. Verder heeft grondgebonden landbouw ook een natuurlijke functie en draagt bij aan de 

biodiversiteit. In NL willen we natuur en bevolkingsgroei tegelijkertijd, maar dit gaat moeilijk samen. 

Natuurorganisaties kijken onrealistisch naar de landbouw. Een voorbeeld hiervan kan gevonden 

worden in de mais en stikstof. Als de landbouw stopt met het telen van mais dan komt er een 

alternatief in de plaats die zorgt voor meer stikstofuitstoot. Dus als natuurorganisaties dan roepen 

dat er minder mais moet komen is dat kortzichtig. Natuurorganisaties willen ook dat het 

grondwaterpeil wordt verhoogd zodat de natuur beter bestand is tegen stikstof. Ze komen dan met 

ideeën zoals waterboeren en rijst telen. Dit is ook heel erg kortzichtig en staan daarom soms ver van 

de realiteit af.  

 

Natuurorganisaties geven boeren voor van alles de schuld, maar als ze een paar jaar meedraaien 

komen ze erachter dat het wat genuanceerder is. Bijvoorbeeld met weidevogelbescherming is niet 

alleen de boer schuldig aan een dalen weidevogelstand, omdat veel nesten worden leeggeroofd door 

andere dieren. Als je dus de kennis van het boerenleven hebt denk je heel anders over bepaalde 

zaken.  

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 

Ja, beleidsmatig sowieso. Er moet sprake zijn van meer integraliteit en minder denken in verschillende 

eilandjes. Zelfs binnen het ministerie van LNV zit op elk stofje een andere ambtenaar. Ook binnen het 

landbouw- en natuurdossier is er sprake van veel verschillende eilandjes.  

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

Tegengestelde belangen maken samenwerking lastig. Het is heel lang het geval geweest dat de 

intensieve veehouderij en de melkveehouderij niet met elkaar te maken hadden of wilden hebben. De 

melkveehouderij heeft een grote lobby en krijgt veel aandacht van de LTO. De melkveehouderij is ook 

de grootste sector en dit is dus logisch. Boeren in andere sectoren vinden dit niet altijd even leuk.   

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

Natuurorganisaties en waterschappen staan heel vaak tegenover POV en te weinig naast de POV. De 

WUR houdt zich vooral bezig met het uitvoeren van opdrachten voor zowel de POV als andere 

organisaties. Wetenschappelijke instituten zouden wel eens wat meer naar voren mogen treden met 

hun kennis en informatie.   

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen) of moet de manier van landbouw/veehouderij 

bedrijven (kringlooplandbouw, biologisch) totaal anders? 

Kringlooplandbouw en biologische landbouw gaat niet zoveel brengen op het stikstofdossier. 

Technologische oplossingen is altijd goed. Verder is het heel belangrijk dat er goed wordt gekeken 
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naar waar de problemen nu echt zitten. Het beleid is nu voor heel Nederland hetzelfde en dit zou veel 

meer locatie gebonden moeten zijn. Er moet dus goed worden gekeken naar waar de grote 

stikstofuitstoters zitten per regio of gebied. In Gelderland hebben bijvoorbeeld de scheepvaart op de 

rivieren en de papierfabrieken een groot aandeel. Daar zitten we in de regio nu mee om tafel. Ook 

wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een hele oude varkensstal met verouderde technieken. Met 

dergelijke bedrijven moet het gesprek worden aangegaan om te kijken naar verbeteringen en 

toekomstplannen. Verplaatsing van het bedrijf zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn. Er 

moet dus een gebiedsgerichte aanpak komen gericht op de grote uitstoters. Verder gaan veel 

bedrijven in de varkenshouderij stoppen de komende jaren. Er is een duurzaamheidsplan in de sector 

zelf, maar door nationale maatregelen wordt het moeilijk om dit plan ook uit te voeren. Het nationaal 

plan overschaduwd sectorale en gebiedsgerichte doelen.  

 

8.1.12 Interview varkenshouderij Noord-Brabant – Eric Stiphout 

De respondent is 50 jaar en heeft een gesloten varkensbedrijf samen met zijn broer in Boxmeer. 

Daarnaast een akkerbouwtak. Verder zit de respondent in het dagelijks bestuur van de POV.  

 

Hoe heeft u met uw bedrijf te maken met de stikstofuitstoot en regelgeving? Bent u met uw bedrijf 

altijd al bewust bezig met de stikstofuitstoot? Ook voor de crisis. 

Voor de jaren 90 mocht een bedrijf alles uitstoten en waren er geen regels aan gebonden. Sinds de 

jaren 90 zijn er emissierestricties gekomen. Sindsdien moest elk bedrijf oplossingen zoeken in ruimte 

binnen het eigen bedrijf. Als je met oplossingen kwam, mocht je uitbreiden. Dit is gaandeweg de tijd 

steeds strenger geworden.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? Wat is volgens u het probleem? 

Het stikstofprobleem is een voor de landbouw gecreëerd probleem. Het aantal dieren is al sterk 

verminderd de afgelopen tientallen jaren en met behulp van betere technieken is de stikstofuitstoot 

alleen maar verder gedaald. De landbouw is in zijn algemeenheid steeds kleiner geworden. Als nu het 

probleem zo groot is, dan was het probleem voor de jaren 90 enorm! Hier wordt echter veelal aan 

voorbij gegaan. Er zou een eerlijker beeld geschetst moeten worden. 

 

Verder wordt er volop politiek bedreven. Aan de ene kant wordt er ruimte gegeven om uit te breiden 

in de industrie, woningbouw, mobiliteit en bijvoorbeeld vliegveld Lelystad, terwijl aan de andere kant 

de landbouw moet inkrimpen. Het idee heerst al heel lang dat de landbouw moet inkrimpen. Nu 

stikstofuitstoot de reden, maar anders is dit fijnstof of fosfaat. Er wordt altijd een wel een reden 

gevonden. Vooral vanuit de links politieke hoek en uit Den Haag is deze beweging er al heel lang 

sterk. De provincie heeft hier minder mee te maken en staat dichter bij de bevolking en dus ook de 

landbouw. De wetgeving is te veel gebaseerd op modellen en theorie.   

 

Een ander voorbeeld is de zure regen, maar later is toegegeven door de vertegenwoordigers en 

bedenker van de theorie dat er rekenfouten en fouten in de modellen zaten.  

 

Wat vindt u van het rapport van de RIVM en de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse 

overheid? 

De respondent heeft zijn bedrijf dicht bij de Duitse grens en het is erg vreemd dat er in Nederland 

zulke andere regels gelden als in Duitsland. Het lijkt vaak alsof we in NL in een koepel leven, waarbij 
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het ophoudt bij de grens. Via de wetgeving en regels maken we het onszelf erg moeilijk. Daarbij is de 

natuur erg versnipperd. Door zoveel kleine natuurgebieden aan te dragen als Natura 2000 gebied is 

er een fout gemaakt. Dit heeft een belangrijke bijdrage aan het stikstofprobleem. De huidige 

stikstofcrisis is een probleem van de wetgeving. Het is een gecreëerde impasse. Dit was tevens de titel 

of ondertitel van het rapport van het landbouwcollectief dat is aangedragen aan het kabinet. Er zijn 

een paar elementen overgenomen door het ministerie uit het rapport: beter voertechnieken, mest 

vermenging en meer weidegang.  

 

Verder is het rapport van het RIVM inhoudelijk gezien twijfelachtig. Het is alleen maar gericht op 

depositie, terwijl er veel meer bij de bronnen gemeten moet worden. Dus bij de bedrijven zelf, maar 

ook bij de bossen en de verschillende isotopen. Er moet meer worden gemeten in de gebieden zelf in 

plaats van het gebruik van modellen en rekenmethodes. Het is nu onduidelijk welk type stikstof waar 

vandaan komt. Ammoniak draagt bijvoorbeeld niet ver en daalt vooral op eigen land neer.  

 

Over het algemeen moeten we van de theoretische modellen af. En er moet rekening gehouden met 

het historisch besef. Hoe was het voor de jaren 90 met de natuur? Wat het toen ook zo slecht? Dit mis 

ik in de stikstofdiscussie. Het gaat nu vooral over een theoretisch werkelijkheid. We doen alsof we 

onder koepel leven in Nederland. Als de volledige landbouw weg is, dan zijn er nog steeds problemen, 

namelijk de stikstofdepositie uit het buitenland. 

 

Verder wordt er in het beleid en aangekondigde maatregelen veel gebruik gemaakt van politieke 

trucjes. Het vliegverkeer boven een bepaalde hoogte wordt ook niet meegerekend in de 

stikstofdepositie, terwijl deze sector ook veel stikstof uitstoot en dit moet ook ergens terecht komen. 

Er wordt kerosine verbrand en dit komt natuurlijk ergens terecht in Nederland of in het buitenland. De 

politiek wijst vooral naar de landbouw en dit lijkt ook een politieke keuze te zijn. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Waarom zijn de boeren boos? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

Deze protesten waren heel hard nodig. Het gaf hetzelfde gevoel als de boeren nu hebben weer. De 

landbouw heeft al heel gedaan aan milieumaatregelen en het is nooit genoeg. Nu is het stikstof, dan 

is het fijnstof en daarna weer CO2. De landbouw is geen industrie en dus niet vergelijkbaar. In de 

industrie kan relatief gemakkelijk een filter gebruikt worden. De maatschappij wil graag zien dat er in 

de varkenshouderij meer weidegang komt. Voor de diervriendelijkheid is het buiten houden van 

varkens positief, terwijl in de emissie en voedselveiligheid wordt de voorkeur gegeven aan het binnen 

houden van de varkens. Verder is er over het algemeen is er veel ontevredenheid en wantrouwen 

jegens de overheid.  De landbouw, met name de varkenshouderij, heeft al heel veel gedaan aan 

milieumaatregelen en krijgt daar weinig waardering voor. Sterker nog, de regels worden steeds weer 

strenger en dit houdt niet op. Nu is stikstof, dan is het fijnstof en dan CO2. 

 

Als je je alleen focust op stikstof zou je alle dieren op moeten hokken. Maar dan heb je weer te maken 

met andere nadelen, zoals diervriendelijkheid. Elke sector is ook nog eens anders en technologieën 

zijn berekend op de ideale situatie. Voor de tweede wereldoorlog zag iedereen de dieren graag buiten 

lopen, daarna moesten de varkens weer naar binnen in verband met de voedselveiligheid, 

economische en arbeid technische reden en bijvoorbeeld wilde dieren. Dit is nou eenmaal zo gelopen 

door allerlei reden en is dus nooit een toevallige keuze geweest. Nu ziet een groot deel van de 
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maatschappij weer graag dat dieren naar buiten gaan. Hierdoor zal dus ook de productie flink 

afnemen met de huidige technieken en dit is nu ondenkbaar, tenzij de wereldbevolking in aantal 

afneemt. 

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid met betrekking tot agrariërs? 

Het PAS werkte om door te gaan met ontwikkelen in de landbouw, mobiliteit en woningbouw. Maar 

er is misschien te veel korte-termijn gedacht. Er is iets te veel op de pof geleefd. Wellicht, is het 

stikstofprobleem vooral een probleem in de rundveehouderij. Ik praat alleen namens de 

varkenshouderij. 

 

Wat vindt u van het PAS? Vindt u het terecht dat het is afgeschoten? 

We hadden beter de goede elementen van het PAS overeind kunnen houden en daarop verder kunnen 

bouwen. Nu is de rechterlijke uitspraak om het helemaal af te schieten te ingrijpend en heeft geleid 

tot grote problemen. Er komt nu ook wel eens naar buiten dat de rechter niet helemaal goed in het 

dossier zat.  

 

Bent u bekend met de AERIUS-rekentool van het RIVM? Wat vindt u van de AERIUS-

rekenmethode? 

De tool is te veel gericht op modellering en aannames. De meeste aannames zullen goed zijn, maar 

ook zeker sommige zijn fout. Dit kan vooral voor individuele bedrijven zeer negatief uitpakken. 

Commissie Hordijk keurt nu ook de AERIUS-methode af. We moeten naar een veel meer integrale 

benadering toe, door ook dierenwelzijn en voedselveiligheid mee te nemen. Het beleid moet gericht 

zijn op een integrale aanpak in plaats van handelen vanuit de verschillende eilandjes. 

 

Wat vindt u van het Europees beleid ten opzichte van de landbouw? 

De varkenshouderij heeft weinig met de subsidiëring te maken. Daarnaast ben ik geen voorstander 

van subsidies. Het is een verkapte manier om niet economische activiteiten te ondersteunen. Het zou 

beter helpen om de regelgeving in de gehele Europese Unie gelijk te trekken. Innovaties in een 

bepaald periode kunnen dan nog wel gesteund worden, maar stelselmatig geld bijpompen zou 

moeten worden afgeschaft. 

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland ten opzichte van de landbouw? 

In NL is er veel gecreëerde natuur. We moeten eerst kijken naar wat en waar we willen beschermen. 

Wat we dan belangrijk vinden moeten we dan maximaal beschermen. We moeten toe naar een meer 

robuuste wetgeving. We moeten een natuur en regelgeving ontwikkelen die in onze manier van leven 

en werken kans heeft te bestaan. De natuurbescherming moet beter worden aangepast op onze 

manier van leven. Er moet meer pragmatisch naar worden gekeken. Een voorbeeld is een Glanshaver 

Natura 2000 gebied van 1 hectare in onze gemeente. Dit kan als een belemmering werken bij enkele 

bedrijven in de buurt en lijkt vooral theoretisch een probleem. Het beleid zou meer moeten gericht zijn 

op maatwerken en natuurherstel in plaats van algemene restricties. Dit geeft aan dat we veel te veel 

losse Natura 2000 gebieden hebben aangedragen. Als iets geen Natura 2000 gebied is betekent dit 

niet dat het niet beschermd is.  

 

Vindt u dat natuurbescherming en de landbouw beter kunnen/moeten worden samengevoegd? 
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De rundveehouderij is wat extensiever en kan beter integreren met natuurbescherming. De 

varkenshouderij heeft minder met natuurontwikkeling te maken. Dus integratie in de varkenshouderij 

is minder mogelijk. Het enige waar de varkenshouderij zich moet en kan houden is de 

emissieregelgeving. De mest wordt verwerkt op het eigen land of afgevoerd naar 

mestverwerkingsbedrijven.  

 

In hoeverre werken de boeren samen? En hoe dan? En hoe wordt iedereen eerlijk 

vertegenwoordigd? 

Het landbouwcollectief is een voorbeeld van goede samenwerking. Dit was alleen gericht op het 

stikstofdossier en is uniek. Tot de laatste kamerbrief ging het goed en omdat het landelijk niet meer 

echt nodig was, is de nadruk verschoven van landelijk naar provinciaal. Nu moeten we het op 

provinciaal niveau zo goed mogelijk oplossen. Verder verloopt over het algemeen de samenwerking 

moeizaam. Samenwerken is ook moeilijk in de gehele sector. De landbouwsector is erg divers en de 

belangen en mogelijke maatregelen verschillen enorm. Het is altijd goed om meer samen te werken. 

Voor de aanpak van de stikstofproblematiek moeten we vooral bij de rundveehouderij beginnen.  

 

Wat vindt u van de samenwerking met andere instanties? Overheid, 

natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, RIVM, LTO en wetenschappelijke instituten. 

De samenwerking met de provincie is nu goed, maar dit is wel afhankelijk van de huidige coalitie en 

partijen in het bestuur. Linke partijen willen een extensieve landbouw zien in het ‘Ot en Sien’ beeld. Zij 

geven de voorkeur aan natuur. Rechtse partijen zijn altijd wel gericht op export en handel. Ze willen 

niet dat de landbouw verder groeit, maar dat Nederland zich wel blijft ontwikkelen (vooral industrie 

en woningbouw). Over het algemeen wil de politiek een kleinere landbouwsector, maar zijn daar niet 

eerlijk voer. Wat dat betreft was D66’er de Groot wel open met zijn ‘halvering van de veestapel’-

uitspraak. Daarbij is de uitspraak wel verkeerd en niet onderbouwd. Je kunt niet alle sectoren over 

één kam scheren. Hij heeft eigenlijk bedoelt om de intensieve veehouderij te halveren, maar omdat 

daar op stikstofreductie relatief weinig winst valt te behalen heeft hij de reguliere veehouderij erbij 

betrokken. Als de politiek eerlijk is en gewoon zegt dat ze een deel van onze ruimte in de landbouw 

nodig hebben voor andere economische activiteiten, kan daar over gepraat worden. Ik zie graag dat 

de politiek zich eerlijker uitspreekt en stop met om de zaken heen draaien. 

 

Verder heeft de varkenshouderij veel met de LTO te maken op sector overstijgende dossiers, zoals 

ongediertebestrijding. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Als het echt over varkens gaat, zoals 

welzijn, is de POV-aanspreekpunt. Alles qua natuur en waterschappen wordt uitbesteed aan de LTO. 

Met de WUR en andere kennisinstituten is er wel een samenwerking op het gebied van innovatieve 

onderzoeken en projecten. De POV, LNV en Rabobank zijn initiatiefnemers van het ‘vitale 

varkenshouderij’ plan op en denkt na over de pijlers. Ook doen ze onderzoeken naar nieuwe 

technieken en werkwijzen. Later is ook de slachterijwereld erbij gekomen ter ondersteuning. 

 

Wat is volgens u een oplossing van het stikstofprobleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen, kringlooplandbouw) of moet de manier van 

landbouw/veehouderij bedrijven totaal anders? 

Het beleid en de regelgeving moeten minder juridisch en theoretisch gemaakt worden. We moeten 

met gezond verstand nadenken en oplossingen bedenken. Goeie ideeën worden nu al snel 

platgeslagen, door angst voor een rechtsgang. Angst houdt ontwikkelingen tegen. Het gaat hier om 
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levende organismen en natuurlijk processen, je zult altijd verschillen in metingen hebben. Dit is niet te 

controleren. We moeten gewoon aan het werk en minder praten. Het is nu veel te veel gericht op 

waarborgen en theorie. 

 

Als je nu een nieuwe stal wil neerzetten moet er met veel dingen rekening worden gehouden, zoals 

bronemissie en andere vraagstukken, zoals gezondheid en voedselveiligheid. Op de tekentafel werkt 

het, maar in de praktijk blijkt het al snel te ingewikkeld. Dit moet doorbroken worden. We moeten 

meer toe naar doelvoorschriften. Er moeten maten worden gesteld aan emissies per bedrijf, rekening 

houdend met maatwerk en geografie. Hoe je het doet maakt niet uit, als de doelen maar worden 

gehaald. Na een paar jaar na het neerzetten van de stal moet er worden gemeten. Als dat dan 

tegenvalt moet er bijgestuurd worden met betere technieken en aanpassingen. Dus niet iemand die 

ze nek uitsteekt, met bijvoorbeeld het uitvoeren van een pilot, meteen aanpakken en straffen als hij of 

zij emissieplafonds overschrijdt. We moeten innovatie ondersteunen en voorlopers motiveren. Dit 

creëert een speelveld waarbij ook voerbedrijven en technologische bedrijven zijn betrokken. 

 

Op de huidige manier van beleid en regelgeving is er geen ontwikkeling en blijft NL stilstaan. Er moet 

Iemand opstaan om dit te doorbreken. Daarnaast is er weinig continuïteit bij de overheid. Bij de 

provincie lijkt deze continuïteit er iets meer te zijn en is de werkwijze meer gebiedsgericht. We moeten 

loskomen van de juridische maatregelen. NL wordt langzamerhand een papieren staat.  

 

8.1.13 Interview provincie Friesland- Sietske Pennekamp 

De respondent is nu ruim een jaar werkzaam bij provincie Friesland en is Juridisch adviseur bij 

vergunningverlening. Hiervoor was ze 4 jaar werkzaam bij Bij12 op het PAS bureau. Ze coördineerde 

binnen de PAS-wetgeving en zat tussen de provincies en de ministeries in. Ze heeft hierbij ook het 

gehele proces met betrekking tot het PAS, de bezwaren en de rechterlijke uitspraak meegemaakt.  

  

In hoeverre merken jullie de gevolgen van het de stikstofdepositie in natuurgebieden en de 

provincie in het algemeen? 

De provincie Friesland is al lang bezig met een gebiedsgerichte aanpak ten opzichte van de Natura 

2000 gebieden. Tijdens het PAS vond monitoring plaats met behulp van veldonderzoeken. In veel 

natuurgebieden werd de KDW overschreden, zoals de Alde Feanen, Drents Friese Wold, en vooral bij 

de duinen en Waddeneilanden was dit dramatisch. Er zijn nog maar een paar natuurgebieden waar 

deze KDW-overschrijding niet of weinig is.  

  

Wat vindt u van het stikstofprobleem? 

Over het algemeen geven de gedeputeerden van provincies de voorkeur aan de landbouw en 

economische groei. En natuur is dan dus minder belangrijk. Provincie Friesland hecht ook veel waarde 

aan klantgerichtheid en dialogen aangaan. De dialoog met de boeren wordt dus ook al constant 

gevoerd. Verder is het stikstofprobleem een lastig onderwerp. De KDW is in veel Natura 2000-

gebieden overschreden. Een toename van 0,00 mol is al vergunning plichtig. Dit gebeurt al heel snel 

en is praktisch onhaalbaar. Als weldenkend mens is dit moeilijk te begrijpen. Het is ook zo juridisch 

dichtgetimmerd. We zijn inmiddels al zover met stikstofuitstoot, dat we de KDW nooit meer gaan 

halen.  
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Onder het PAS was er samenwerking en iedereen wilde dat het PAS overeind bleef, zowel landelijk als 

provinciaal. Nu het PAS er niet meer is, is het meer ieder voor zich. Het ministerie legt bij bal bij 

provincie en heeft eigenlijk aangegeven dat het nu bij de provincie ligt om het probleem aan te 

pakken. Het Ministerie zegt dingen toe, terwijl de provincie er mee moet werken. Dit maakt het een 

lastige situatie. Er komt steeds meer op het bordje van de provincie en krijgt hier niet meer geld voor.  

Verder is het Ministerie niet per sé voor de natuur. Tijdens het PAS zijn er veel vergunningen verleent, 

terwijl dit juridisch helemaal niet mocht volgens de habitatrichtlijnen en vogelrichtlijnen.  

  

De natuurgebieden in NL zijn versplinterd. 120 van de 160 Natura 2000 gebieden zijn stikstofgevoelig. 

Als je een Natura 2000 gebied aanwijst heb je een wetenschappelijke onderbouwing nodig. Als land 

heb je wel een keuze welke gebieden je dan aanwijst. In NL zijn er veel kritische milieuorganisaties die 

daar invloed op hebben. In Duitsland is dit veel minder het geval en zijn er dus ook veel minder en veel 

grotere Natura 2000 gebieden aangewezen.  

  

Bent uw bewust bezig met de stikstofuitstoot binnen de provincie? 

Voor de invoering van het PAS, was het heel onduidelijk hoe we op Natura 2000 gebieden moesten 

toetsen. Daarom werd er gekeken naar zones deze natuurgebieden. Met de kennis van nu zouden er 

destijds in sommige gevallen geen vergunningen worden uitgegeven. Verder liep het voor het PAS 

vast met extern salderen. Er moest dus iets nieuws bedacht worden. Toen kwam het PAS, wat een 

gebiedsgerichte aanpak was met oog op ontwikkelingsruimte. Het nadeel is dat er al veel 

(toekomstige) ruimte voor stikstofuitstoot werd verbruikt, waar deze ruimte kleiner werd. Er was bij 

de invoering al veel commentaar van milieuorganisaties. Sinds 2015 krijgt de stikstofdiscussie media-

aandacht en ook mede door het PAS systeem. Dit betekent niet dat er daarvoor geen probleem was, 

die was er altijd al. Het probleem kreeg toen die aandacht nog niet en was ook veel minder bekend bij 

boeren en provincies.  

   

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid in Nederland? En wat vindt u van het PAS?Het beleid is 

nu weer gericht op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij er een potje wordt vrijgemaakt voor 

woningbouw door bijvoorbeeld de km verlaging op snelwegen. Dit is eigenlijk een PAS 2.0. Het gebrek 

aan continuïteit speelt hierbij ook een rol. Over een jaar komt er weer een nieuwe regering en 

ministerie. Minister Van Dijk had het PAS opgestart en nu zit Schouten er mee opgezadeld. Schouten 

komt met een oplossing en de volgende minister moet daar weer mee werken. Zo suddert het een 

beetje voort. Er is in NL nou eenmaal een beleid voor economische ontwikkeling ingezet en hier is 

moeilijk van af te wijken. Bij de provincie is er meer continuïteit en kan in deze discussie ene grotere 

rol nemen. We zijn hier echter wel afhankelijk van het geld en wetten van het Ministerie. Dit maakt 

het lastig. Er worden ook veel discussies gevoerd over landelijke aanpak en gebiedsgerichte aanpak. 

De provincie wil het probleem zeker aanpakken, maar heeft dan wel de ruimte nodig om te opereren. 

Daarnaast is over het algemeen de aanpak en standpunten van provincies vergelijkbaar. 

  

Wat vindt u van het RIVM-rapport en de aangekondigde maatregelen? 

Het is goed dat er een rapport is voor de buitenwereld en dat het nu transparant en openbaar is. De 

provincie doet er echter verder weinig mee. Het rapport was ook niet de trigger voor de huidige 

aandacht die het stikstofprobleem krijgt. Dit was meer de rechterlijke uitspraak en de problemen met 

vergunningverlening, extern salderen en beweiden.  
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Bent u bekend met de AERIUS-rekentool? Wat vindt u daarvan? 

De AERIUS-rekentool is op dit moment het best beschikbaar instrument. Het is goed dat het er is en 

voor iedereen ook hetzelfde werkt. Het is uniek dat het zo inzichtelijk is. De methode en 

rekenwaarden die gebruikt worden zijn en blijven discutabel.   

Er is ook een moment geweest waar het gebruik van Agrostacks, als alternatief voor AERIUS, werd 

besproken, maar AERIUS is gewoon het beste instrument dit moment. De KDW is vastgesteld door het 

ministerie en doormiddel van gebiedsanalyse en veldwerk hebben ecologen voor de provincie de 

habitattypen bepaald. En voor elk soort habittype geldt een vastgesteld KDW.  

  

Wat vindt u van de boerenprotesten? Hebben de boeren een punt? 

We snappen dat ze boos zijn. De boeren zijn ook binnengelaten in de provinciehuizen met koffie en 

cake tijden de protesten in Friesland. Er is veel onvrede over het stikstofbeleid, ook door de 

fosfaatrechten, en de provincie snapt dit. De provincie blijft altijd de dialoog aangaan met de boeren 

over het stikstofprobleem en komen ook voor hun belangen op. Het is lastig om dit ook naar het 

Ministerie te communiceren. Het IPO is een vereniging van provincies die in rechtstreeks contact staat 

met het ministerie. Als provincieambtenaar is het lastig werken omdat het altijd de vraag is of 

bedachte oplossingen opgepakt in de IPO en naar het Ministerie wordt gecommuniceerd. Daarnaast 

hebben de boerenprotesten zeker effect gehad in de discussie.  

 

Kenmerkend voor de provincie Friesland is dat ze altijd klantgericht zijn en dus het gesprek blijven 

voeren met de boeren. Er zijn korte lijntjes en de boeren weten snel de gedeputeerden te vinden. De 

protesten zijn in Friesland dus ook prima verlopen zonder ruzie of opstootjes.   

  

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland en Europa? Natura 2000 en nationale parken? 

Goed dat die gebieden zijn aangewezen en worden beschermd. Zonder die bescherming zouden de 

gebieden worden volgebouwd. Het is lastig te zeggen of de natuurgebieden te versplinterd zijn. Het is 

nu eenmaal aangewezen en we moeten het er mee doen. Er zijn habitattypen aangewezen en hier is 

nu moeilijk vanaf te komen. Habitatrichtlijnen zijn streng, waaraan gehouden moet worden. We zijn 

in NL ook relatief laat met de richtlijnen aan de slag gegaan, waardoor nu het probleem ook groter is. 

Het hangt er ook vanaf af hoe het bijvoorbeeld 30 jaar terug was met de overschrijding van het KDW. 

Dit is belangrijk om mee te nemen.  

 

Sommigen praten nu ook al over het ADW; de alternatieve depositie waarde. Dit gaat over was het 

plantje aankan ondanks de overschrijding. Dit is in feite een nieuwe KDW. Verder is het goed om te 

weten dat er altijd een foutmarge in de metingen en methodes zit. Het exacte getal zal je het nooit 

weten.  

  

Is het stikstofprobleem in Friesland minder erg dan in andere regio’s en/of provincies? 

Dit is moeilijk te zeggen. In Drenthe gaat het erg slecht met de natuurgebieden. Dit is ook afhankelijk 

van de soorten die er voorkomen. In Friesland gaat het vooral weer slecht met de duinen.  

  

In hoeverre werkt de provincie samen met andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en boerenbelangenorganisaties?  

De samenwerking met andere organisaties gaat over het algemeen goed. De provincie gaat 

regelmatig de dialoog aan met bovengenoemde organisaties en zit daarbij met alle partijen om tafel. 
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Belangrijke vragen zijn: Welke kant willen jullie op? ‘Hoe zien jullie gebiedsgerichte aanpak?’ Alle 

partijen zaten erbij, natuurorganisaties, infratechniek en boeren. Er zijn zeker belangenverschillen, 

maar het is belangrijk om in gesprek te blijven.  

 

Verder is de samenwerking met de boeren goed. Bij het natuurgebied de Alde Feanen zijn er veel 

omliggende boeren. Er zitten ook biologische boeren tussen, die kleinschalig zijn en die met de natuur 

bezig zijn. Die maken zich zorgen en beheren ook stukken land van natuurmonumenten. Er zitten ook 

boeren tussen die al langer willen stoppen en vragen om te worden opgekocht.  

  

Wat is volgens u een oplossing van het probleem? Moeten we het zoeken in innovatie en 

technologie (betere systemen, andere werkwijzen) of moet de manier van landbouw/veehouderij 

bedrijven (kringlooplandbouw, biologisch) totaal anders? 

Voor de landbouw zullen veel oplossingen moeten worden gevonden in technieken om ammoniak te 

verminderen, zoals luchtwassers etc. Over het algemeen is de oplossing heel lastig. Er moet worden 

gekeken naar de bedrijven die dicht bij Natura 2000 gebieden zitten. Oplossingen zijn dan minder 

bemesten, minder dieren en uitkopen. Verder is kringlooplandbouw in combinatie met kleine 

bedrijven goed. Dit zal dan moeten gaan in samenwerking met natuurmonumenten en andere 

organisaties.  

 

Ook is deze oplossing voor elk gebied verschillend. In Friesland speelt ook bijvoorbeeld de scheepvaart 

een grote rol in de stikstofuitstoot en daarin valt ook nog veel winst te behalen. Dit brengt ook 

moeilijkheden met zich mee. In Rotterdam is bijvoorbeeld de haven erg belangrijk voor de regio en 

land. Moet natuurbescherming dan ten koste gaan van deze haven. Het is ook vaak zo dat de 

economie de voorkeur krijgt. Een voorbeeld hiervan is de Vissersdiscussie. Een ander voorbeeld is 

Schiphol dat altijd uit de wind wordt gehouden. Met de uitbreiding van Schiphol zijn ze wel met 

natuurbehoud bezig, dus dat is positief. De industrie is ook een groot probleem in de stikstofuitstoot, 

maar dit wordt volledig genegeerd. Sommige industrieën hebben ook geen geldige vergunningen, 

maar mogen toch hun werkzaamheden voortzetten. 

 

8.1.14 Interview provincie Drenthe – Barend Huisman 

De antwoorden in dit interview zijn tot stand gekomen met behulp van meerdere ambtenaren van de 

provincie Drenthe. De begeleider van dit proces is Barend Huisman. Zijn functie is 

vergunningverlener complexe inrichtingen Wet natuurbescherming bij de afdeling Toezicht & 

Handhaving. De antwoorden zijn vervolgens bevestigd door het bestuur.  

 

In hoeverre merken jullie de gevolgen van het de stikstofdepositie in natuurgebieden en Drenthe 

algemeen? 

Depositie van stikstof verrijkt de bodem. Veel Natura 2000-gebieden in Drenthe hebben een 

voedselarme bodem, waarop zeldzame planten het goed doen. Depositie van stikstof op juist deze 

gebieden veroorzaakt verzuring en vermesting. De gevolgen van stikstof zijn hier goed te merken. De 

planten die niet goed groeien op een verrijkte bodem worden verdrongen door planten die het wel 

goed doen bij een verrijkte bodem. Denk hierbij aan de vergrassing door pijpestrootje, en de toename 

van brandnetels en andere ruigtekruiden. Dit heeft weer als gevolg dat dieren en insecten die op deze 
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planten leven ook verdwijnen. Er is daardoor sprake van een achteruitgang van de biodiversiteit. Dus 

ja, de gevolgen van stikstofdepositie zijn merkbaar in Drenthe.  

 

Wat vindt u van het stikstofprobleem? 

De PAS-uitspraak van 29 mei 2019 heeft geleid tot veel onzekerheid, door onder andere het stilvallen 

van (bouw)projecten en vergunningverlening. Dit maakt de stikstofproblematiek maatschappelijk 

urgent en inhoudelijk en bestuurlijk complex. De stikstofproblematiek raakt veel sectoren en betreft 

een grote uitdaging voor deze sectoren en overheden.  

 

In veel Natura 2000-gebieden is de stikstofdepositie te hoog, wat betekent dat er geen ruimte is om 

deze natuur verder te belasten. Er zal daarom een flinke stikstofreductie moeten plaatsvinden en 

gewerkt moeten worden aan natuurherstel. Daarnaast is het zaak dat economie zich blijft 

ontwikkelen in Nederland. Het uitgangspunt moet zijn dat de belangen van boerenbedrijven, 

bedrijfsleven en natuurbescherming in balans komen, dit maakt de stikstofproblematiek complex. Het 

is een landelijk- en regionaal onderwerp, waarbij provincies en het rijk er samen uit moeten komen en 

maatregelen moeten nemen nom dit voor elkaar te krijgen. 

 

Bent u bewust bezig met de stikstofuitstoot binnen de provincie? 

Zeker. Provincie Drenthe is bezig met het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij 

enerzijds wordt gewerkt aan een aantoonbaar dalende stikstofdepositie op de gevoelige Natura 

2000-gebieden en het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en anderzijds wordt gewerkt 

aan het op een juiste manier mogelijk maken van economische ontwikkelingen binnen Drenthe. 

 

Bij vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld het uitbreiden van een boerenbedrijf of het bouwen van 

woningen en aanleggen van wegen wordt middels een rekenprogramma (AERIUS Calculator) getoetst 

hoeveel stikstofemissie hierbij vrijkomt (emissie) en neerslaat (depositie) op gevoelige Natura 2000-

gebieden. Als de emissie boven het referentieplafond (de vertreksituatie) ligt, kan aan de hand van 

intern of extern salderen de negatieve effecten weggenomen worden.  

 

Daarnaast werkt provincie Drenthe aan de hand van beheerplannen aan de goede staat van 

instandhouding van de Natura 2000-gebieden. Deze beheerplannen bevatten instandhoudingsdoelen 

voor de natuurgebieden waaraan maatregelen zijn gekoppeld. Deze maatregelen waarborgen de 

goede kwaliteit van het gebied of verbetert de kwaliteit van het gebied.  

 

Wat vindt u van het huidige stikstofbeleid in Nederland? 

Het huidige stikstofbeleid is nog in ontwikkeling. We hebben provinciale beleidsregels in- en extern 

salderen. Met deze regels is het weer mogelijk om vergunningen te verlenen, op zo’n manier dat er 

sprake is van een juridische standstill. Bedrijven kunnen ontwikkelen, maar wel binnen het 

stikstofemissieplafond die het bedrijf had op de referentiesituatie (de vertreksituatie). Daarnaast zijn 

er door rijksbronmaatregelen (de snelheidsbeperking naar 100 km per uur) mogelijkheden gecreëerd 

om woningbouwprojecten doorgang te laten vinden. 

Er zijn daarentegen nog veel punten waar aan gewerkt moet worden. 

 

Wat vindt u van het RIVM-rapport en de aangekondigde maatregelen? 

Het is onduidelijk welk RIVM-rapport bedoeld wordt. 
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Bent u bekend met de AERIUS-rekentool? Wat vindt u daarvan? 

Ja. AERIUS Calculator is de meest geschikte rekentool voor het berekenen van stikstofdepositie uit 

ingevoerde stikstofemissies. Het is wettelijk verplicht voorgeschreven middel om te gebruiken bij 

vergunningen aanvragen. 

 

Wat vindt u van het PAS? 

Het concept van de PAS was goed, namelijk Natura 2000 beschermen en economische ontwikkeling 

doorgang laten vinden. Daarentegen bleken er te veel onzekerheden in te zitten. Bijvoorbeeld was de 

toestemming voorafgaand aan een reducerende maatregel, te vrijblijvend, omdat van tevoren niet 

altijd kon worden vastgesteld dat de maatregelen positief effect zouden hebben. 

 

Wat vindt u van de boerenprotesten? Hebben de boeren een punt? Wat vindt u van de Farmers 

Defence Force? 

Het College neemt de zorg die de boerenbedrijven hebben serieus.  

Farmers Defence Force maakt onderdeel uit van het landbouwcollectief en is één van de boeren 

partijen waar wij mee in gesprek zijn. 

 

Wat vindt u van het natuurbeleid in Nederland en Europa? Natura 2000 en nationale parken? 

Vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn hebben wij een verplichting om Natura 2000 te beschermen en in 

een goede stand van instandhouding te brengen of houden. Dit zijn gebieden die voor Nederland of 

specifiek voor Drenthe kenmerkend zijn en op Europees niveau bijzonder zijn. Daarom zijn ze 

aangewezen. 

 

Hoe is het natuurbeheer in Drenthe geregeld? En verschilt dit erg van andere provincies? 

Hiervoor verwijzen we graag naar de website van Bij12 (www.bij12.nl). 

 

Is het stikstofprobleem in Drenthe erger dan in andere regio’s en/of provincies? 

Veel Natura 2000-gebieden van provincie Drenthe hebben een lage kritische depositiewaarde. Dit 

betekent dat veel Natura 2000-gebieden een lage grens hebben wat betreft het risico dat de kwaliteit 

van het gebied significant wordt aangetast als gevolg van de stikstofdepositie. Drenthe heeft veertien 

Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf stikstofgevoelig zijn. De Drentse natuur heeft een hoge 

mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde.  

 

In hoeverre werkt de provincie samen met andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en boerenbelangenorganisaties?  

Provincie Drenthe werkt gezamenlijk met allerlei sectoren aan een gebiedsgerichte aanpak. Hier 

maken onder andere de landbouwsector, natuursector, de bouwsector en ondernemers een 

onderdeel van uit.  

 

Wat is volgens u een oplossing van het probleem? 

Een structurele aanpak op Rijksniveau en provinciaal niveau draagt bij aan de uitdaging om het 

stikstofvraagstuk aan te pakken. Er worden investeringen en maatregelen genomen, gericht op 

natuurherstel en stikstofreductie, waardoor er ook ruimte ontstaat voor onder meer landbouw, 

woningbouw, infrastructuur, etc. Op rijksniveau worden er generieke maatregelen genomen, die 

about:blank
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landelijk de meeste stikstofvermindering moeten gaan opleveren. De gebiedsgerichte aanpak kan zich 

richten op lokale of regionale knelgevallen.   

 

Moeten we het zoeken in innovatie en technologie (betere systemen, andere werkwijzen) of moet 

de manier van landbouw/veehouderij bedrijven (kringlooplandbouw, biologisch) totaal anders? 

Bij het oplossen van de stikstofproblematiek zal elke sector zijn bijdrage moeten gaan leveren. 

Stikstofdepositie kan gereduceerd worden middels minder emissies in onder meer verkeer, landbouw 

en industrie. Dit kan inderdaad in de vorm van innovatie en verbeterende technologie. 

Daarnaast is het ook wenselijk dat er stappen worden gezet richting toekomstgerichte landbouw, 

waar kringlooplandbouw en duurzame landbouw onderdeel vanuit kunnen maken. 

 

 

 


