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MOTIE
Stikstof eruit, grondgebonden landbouw erin!
Vergadering Provinciale Staten - 17 mei 2021
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, besprekend de
statenvoordracht Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (VD-18).
Constaterende dat:
 in de statenvoordracht doelen voor de daling van stikstofdepositie per stikstofgevoelig Natura 2000gebied en stikstof-uitstotende sector worden vastgesteld;
 in de landbouw(melkvee)- sector een zeer grote stikstof (ammoniak)- reductie behaald moet worden;
 deze reductie niet behaald kan worden als in de veeteelt de maatregelen uitsluitend worden gericht op
innovatie en de haperende opkoop- en beëindingsregelingen;
 het daarom noodzakelijk is dat er meer dan nu naar andere stikstofreducerende maatregelen voor de
agrarische sector wordt gekeken;
Overwegende dat:
 grondgebonden landbouw (veeteelt) een balans bewerkstelligt tussen mestplaatsing en
ruwvoerwinning van een agrarisch bedrijf;
 er bij een grondgebonden melkveehouderij een kringloop van mineralen is, waarbij de verbouwde
gewassen aan het vee worden gevoerd en met de mest van het vee de voedergewassen worden
bemest, waardoor op bedrijfs- of regionaal niveau geen transport van ruwvoer en mest noodzakelijk
is:
 grondgebonden landbouw zal leiden tot een natuurlijke reductie van de veestapel, omdat het vee
(bij)gevoerd zal moeten worden met het ruwvoer dat op eigen bedrijf verbouwd wordt;
 grondgebonden landbouw ervoor zal zorgen dat het kunstmestgebruik in de landbouw geheel of
gedeeltelijk vermeden kan worden, waardoor de bodem en het grond- en oppervlaktewater zich
langzaam kunnen herstellen;
Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven om:
 grondgebonden landbouw op te nemen als belangrijk instrument om de stikstof- en
ammoniakemissies terug te dringen;
 te onderzoeken welk bedrag - bovenop de bedragen die verstrekt kunnen worden via Groen Kapitaal
- in totaal nodig is om voldoende subsidies te verstrekken om alle agrarische bedrijven daadwerkelijk
te inspireren over te gaan naar grondgebonden landbouw.
En gaat over tot de orde van de dag,
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