Aan: College van B&W Barneveld
Betreft: Stikstofreductie
Barneveld, 14 juni 2022
Geacht College,
Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad wil de fractie
van Pro’98 een tweede serie vragen stellen over het realiseren van stikstofreductie in de
gemeente Barneveld.
Citaat uit De Volkskrant 14 juni 2022. “Het RIVM meet op driehonderd plekken in
natuurgebieden maandelijks de concentratie van stikstofoxiden en ammoniak in de lucht. Op
acht plaatsen vinden die ammoniakmetingen elk uur plaats. Er zijn daarnaast twintig
meetpunten die de stikstofneerslag op de grond registreren. Er zijn satellietmetingen waarbij
Nederland als een heldere vlek oplicht op de kaart van Europa: keihard bewijs dat de
stikstofconcentratie (zowel ammoniak als stikstofoxiden) in de lucht boven Nederland een
van de hoogste van Europa is. De modellen die het RIVM gebruikt voor het berekenen van
de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland worden jaarlijks gekalibreerd met behulp van de
meetresultaten. De metingen worden dus verwerkt in de rekenmodellen.”
De commissie-Hordijk trok over deze methodiek in juni 2020 de volgende conclusie: “Het
Nederlandse meet- en modelinstrumentarium voor de doorrekening op nationale schaal is
van voldoende tot goede kwaliteit.”
●

Wethouder Wijnne stelt in de Barneveldse Krant op 13 juni: “Meten is weten". Ook
stelt de wethouder: "Wat we moeten doen, is veel meer op basis van feiten
handelen".
○ Welke feitelijke onjuistheden zijn er volgens het College door de
Rijksoverheid gecommuniceerd?
○ Twijfelt het College aan de metingen die de afgelopen jaren door het RIVM
zijn uitgevoerd en welke bronnen hanteert het College om dit standpunt te
verdedigen?
○ Erkent het College dat de landbouwsector, feitelijk de veehouderij, de
grootste bijdrage levert in deze problematiek en het kijken naar andere
bronnen in onze regio maar een zeer beperkt effect zal sorteren?
○ Is het College het met Pro’98 eens dat het wekken, of suggereren van twijfel
over feiten, bijdraagt aan twijfel in de samenleving over feitelijke informatie?

●

Wethouder Wijnne: "In regionaal verband een tegengeluid geven"
○ In hoeverre is dit nu werkelijk een tegengeluid? Het plan van het kabinet
behelst nu toch juist dat zij de provincies samen met haar regionale partners
de opdracht geeft om met concrete plannen te komen, in eerste instantie op
vrijwillige basis, waarmee de doelstellingen behaald dienen te worden en
deze medio juli 2023 te presenteren?

●

De koers ‘inzetten op innovatie’, waarover door gedeputeerde Drenth wordt
gesproken, en wat ook de lijn van het College van Barneveld lijkt te zijn, wordt door
o.a. Johan Vollenbroek zeer kritisch beoordeeld (Omroep Gelderland)

○

Is het College niet bang door een eenzijdige strategie te hanteren, in juli 2023
onvoldoende tijd te hebben genomen om te werken aan een ‘Plan B.’?

●

Wethouder Wijnne stelt in hetzelfde artikel dat de regio 70 meetstations wil plaatsen.
○ Zijn deze stations om ammoniak te meten of meten die enkel fijnstof?

●

Burgemeester Jan Luteijn meldde zaterdag 11 juni op Twitter dat het College op
dinsdag 14 juni in gesprek zou gaan met agrarische ondernemers. "De sector naar
vermogen ondersteunen en perspectief bieden! Dinsdagmorgen spreekt ons college
met enkele agrarische ondernemers. Met elkaar in plaats van over elkaar spreken."
○ Is het College ook voornemens zich bij te laten praten door boswachters,
natuurbeheerders, eco-, bio-, epidemio- en geologen?

