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Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis 

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een oplossing 

voor de stikstofcrisis aangeboden aan het Kabinet. Dit plan van aanpak kan ervoor zorgen dat 

Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische 

recessie. Het Collectief overhandigde zijn rapport ‘Uit een gecreëerde impasse’ vandaag aan LNV-

minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland. 

Het Kabinet ziet zich sinds de Raad van State-uitspraak genoodzaakt om de berekende neerslag van 

stikstof op Natura-2000 gebieden niet toe te laten nemen. Het Landbouw Collectief stelt een serie 

maatregelen voor waarmee op praktische wijze voldoende stikstofruimte kan worden vrijgemaakt, 

om Nederland snel uit de crisis te helpen. En snelheid is nu geboden, gezien de grote schade die de 

stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen in de landbouw en bouwsector. Die 

schade loopt per dag verder op. 

De boeren komen met maatregelen die praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden: minder 

eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Ook de stoppers- en 

saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt. 

Voor het draagvlak in de sector is het cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste 

bij hun bedrijfsvoering passen.  

Om de maatregelen mogelijk te maken stelt het Landbouw Collectief een aantal harde 

randvoorwaarden, zoals: vrijwillige deelname, geen generieke krimp, geen inperking van 

vergunningen (vergund blijft vergund), geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van 

bedrijven, één werkbaar beleid van rijk en provincies, deposities gevalideerd met metingen, herijking 

Natura 2000 gebieden en spoedige invoering van een reële drempelwaarde zodat ondernemers niet 

met een onnodige papierwinkel worden opgezadel.  

Schouders eronder en randvoorwaarden 

Het Landbouw Collectief heeft in de afgelopen paar weken met vereende kracht de schouders onder 

het plan gezet en vraagt datzelfde nu van het Kabinet. De landbouwsector is de afgelopen maanden 

flink in de kou gezet door de regering en een deel van de Tweede Kamer. De PAS ging onderuit 

omdat er fouten zaten in de juridische verankering van de wetgeving. De consequenties daarvan 

werden te gemakkelijk op het bord van de ondernemers gelegd. Niet de boeren en de bouwvakkers 

waren verantwoordelijk voor deze juridische fouten in de wetgeving, maar de politiek. Het Landbouw 

Collectief eist van het kabinet dat de kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van 

de stikstofcrisis dan ook worden vergoed door extra middelen beschikbaar te stellen voor het 

doorontwikkelen van maatregelen en bedrijven.  
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Journalisten kunnen contact opnemen met het Landbouw Collectief en de voorzitter via 
onderstaande personen: 
 
Geesje Rotgers, grotgers@gmail.com, tel.: 06 51 86 02 96 
Tjitske de Groot, info@pgmo.nu, tel.: 06 11 38 95 08 
Wytse Sonnema, wsonnema@lto.nl, tel.: 06 83 69 14 78 
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