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Betreft: Voorwaarden deelname aan stikstoftafels op provinciaal en gebiedsniveau

Geachte leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten,
De land- en tuinbouw is de belangrijkste drager van een vitaal platteland, ook in Zuid-Holland, en
speelt daarmee een cruciale rol in een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van het landelijk
gebied. Nu zien wij als agrarisch stikstofcollectief Zuid-Holland een grote onzekerheid over het
toekomstperspectief van onze Zuid-Hollandse boeren en tuinders met het oog op de huidige
ontwikkelingen vanuit het Rijk.
Wij willen meedoen in gebiedsprocessen in Zuid-Holland maar wel op basis van perspectief, een
duidelijke opdracht en een gedegen analyse. Voor een gedegen gebiedsproces met draagvlak is een
duidelijk einddoel en een plan hoe deze te bereiken noodzakelijk. Hiervoor hebben wij de volgende
voorwaarden geformuleerd als essentieel voor een toekomstperspectief in de landbouw en dus voor
een goed gesprek op provinciaal en lokaal niveau.
Voorwaarden voor gesprekken:
1. Er wordt gekeken naar de staat van instandhouding in de natuur in plaats van de kritische
depositiewaarde (KDW) als leidend in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA).
2. Een duidelijke tijdlijn en proces voor het legaliseren van PAS-melders, interimmers en andere
knelgevallen.
3. Nieuwe innovaties en managementmaatregelen moeten juridisch houdbaar zijn, boeren willen
niet te goeder trouw handelen om vervolgens voor een rechter gedaagd te worden.
4. Inventariseren middels een gedegen gebiedsanalyse van de:
a. Situatie natuur
b. Situatie uitstoot
c. Situatie vergunningen
d. Situatie monitoring
5. Duidelijkheid over wat er nodig is voor:
a. Het met spoed legaliseren van PAS-melders, interimmers, andere kleine uitstoters en
knelgevallen.
b. Nieuwe ontwikkelingen landbouw wonen, bedrijvigheid, mobiliteit.
c. Voorkomen achteruitgang staat van instandhouding N-gevoelige natuur, zo mogelijk
verbeteren.

6. Zowel bedrijven met een Wnb-vergunning als bedrijven die zonder Wnb-vergunning zitten kunnen
meedoen aan reductieprogramma’s en innovaties.
7. Heldere en open communicatie van de provincie richting de sector/gebied. De leden van een
gebiedstafel worden niet de boodschappers van de provincie.
8. Evenredige reductie, iedere sector doet mee.
9. Onteigening voor emissiereductie is voor ons niet acceptabel.

Voorwaarden tijdens deelname:
Uitgangspunt bij uitvoering van de stikstofreductie-maatregelen door agrarische bedrijven is dat
ondernemers de ruimte krijgen om in hun eigen bedrijfsvoering hun creatieve ondernemerskracht te
gebruiken om deze opgaven, waar nodig met hulp van partners, te kunnen oplossen. Het is daarbij
belangrijk dat er in de gebiedsgerichte aanpak respect is voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het tempo dat boeren kunnen maken.
Het verdienvermogen.
Het belang van voedselproductie uit eigen land/eigen omgeving.
Het behouden van een vitaal en levend platteland.
De psychosociale impact van een GGA naast andere lopende zaken.
De menselijke maat.

Wij kunnen dit alleen doen als er voor ondernemers ook daadwerkelijk structureel economisch
perspectief wordt geboden. Hiervoor moet er ruimte blijven om een duurzame bedrijfsvoering te
realiseren. Wij zullen daarom met elkaar (overheden, ondernemers in diverse sectoren, organisaties,
burgers EN boeren en tuinders) moeten zoeken naar een balans tussen leveren en ontvangen van
ruimte om te mogen ondernemen.

Hoogachtend,
Namens het Agrarisch Stikstof Collectief Zuid-Holland

Arie Verhorst
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