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Spreektekst1 Ankie de Hoon – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek  

(commissie-Remkes) 

(11-10-2019) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

In de afgelopen weken is er veel gebeurd. Het grootste boerenprotest uit de Nederlandse 

geschiedenis, het eerste advies van de commissie-Remkes, de reactie van het kabinet en van 

ons provinciebestuur hierop, en vandaag een Provinciehuis vol bezorgde Brabanders. Zorgen die 

wij als CDA goed begrijpen. Hun zorgen zijn onze zorgen. Hun vragen zijn onze vragen. Wat 

komt er nu weer op mij, op mijn bedrijf, en op onze sector af? Krijg ik mijn vergunning wel rond? 

Wanneer kan ik mijn bedrijfsactiviteiten voortzetten? Wat gaat mij dat kosten? Waarom zou ik 

nog doorgaan met mijn onderneming? Terechte vragen. En vragen die beantwoord moeten 

worden. Het liefst vandaag, in dit debat, en anders zo snel mogelijk.   

 

De boodschap van de commissie-Remkes was duidelijk: breng de balans terug tussen natuur, 

leefbaarheid en economische groei. Daar wil het CDA aan meewerken, maar wel op een 

zorgvuldige en realistische manier. Met regionaal maatwerk en een bijdrage van alle relevante 

economische sectoren om het stikstofvraagstuk op te lossen. Hiervoor moet niet één specifieke 

sector alleen hoeven opdraaien. We moeten het samen doen. Maatregelen moeten evenwichtig 

zijn, zodat we als provincie onze inwoners duidelijkheid en perspectief kunnen bieden en hen 

helpen de juiste keuzes te maken. Brabant mag niet op slot: de vergunningverlening voor het 

bouwen van woningen, de aanleg van wegen en het doen van bedrijfsactiviteiten moet zo snel 

mogelijk weer op gang komen. 

 

In het vervolg van mijn bijdrage wil ik stilstaan bij vier onderwerpen: (1) landelijk beleid vs. 

Brabants beleid, (2) de houdbaarheid van deadline 1 april 2020, (3) metingen door het RIVM en 

(4) een aantal praktische vragen.  

 

Landelijk beleid vs. Brabants beleid 

De commissie-Remkes benadrukt het belang van samenwerking tussen álle betrokken 

overheden – Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen – om te komen tot een 

gezamenlijke oplossing voor de stikstofproblematiek. Voor het CDA is het essentieel dat de 

provincie in gesprek blijft met álle partijen. Zoals VNO-NCW, Bouwend Nederland, ZLTO, BAJK, 

ANWB, maar óók inwoners verenigd in bijvoorbeeld dorpsraden of bewonersplatforms. Kortom, 

met iedereen die betrokken is bij het probleem waarmee we ons geconfronteerd zien. Partijen 

met wie we samen een oplossing moeten zien te vinden.  

 

In het bestuursakkoord geeft u aan ‘stimulerend, initiërend en verbindend’ te willen zijn. Hoe gaat 

u hieraan invulling geven in de samenwerking met onze landelijke, lokale en regionale 

gesprekspartners? 

                                                             
1 Alleen het gesproken woord telt. 
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Hoe gaat u ervoor zorgen dat Brabantse ondernemers volop gebruik kunnen maken van 

landelijke regelingen voor ‘stoppers’, stalsystemen en innovaties? En dat deze maatregelen niet 

gaan of zullen conflicteren met de opgestelde Brabantse regelgeving? 

 

Kortom: hoe voorkomen we dat Brabant een eiland wordt waar niemand meer kan ondernemen, 

stoppers niet kunnen stoppen en jonge ondernemers geen perspectief meer hebben? 

 

Houdbaarheid deadline 1 april 2020 

De veehouderijbesluiten van 7 juli 2017 waren gebaseerd op een toen nog springlevende 

Programmatische Aanpak Stikstof. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder, is het PAS 

gesneuveld, en worden we geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Concreet betekent dit 

dat de Rijksoverheid nieuwe plannen heeft opgesteld voor het ‘vrijwillig’ saneren van de 

veehouderij in de buurt van Natura 2000-gebieden.  

 

Het bestuursakkoord 2019-2023 gaat er ook vanuit dat Brabant in de PAS moet lopen. Maar er is 

geen PAS meer, het kan dus niet anders dan dat het bestuursakkoord hieraan wordt aangePASt. 

Deze nieuwe werkelijkheid heeft meer flexibiliteit nodig in de gestelde deadlines.  

 

Is de provincie bereid de vergunning-deadline van 1 april 2020 opnieuw tegen het licht te 

houden? 

 

Metingen door het RIVM 

Dan de informatie waarop wij ons beleid baseren. Feitelijke informatie wel te verstaan. Gegevens 

die afkomstig zijn van het RIVM. In de afgelopen dagen zijn er veel vragen gesteld aan dit RIVM 

over de wijze van rekenen en het meten van stikstof. Het CDA in de Tweede Kamer heeft gerede 

twijfels geuit over de betrouwbaarheid van het meetmodel. Wij hebben geconstateerd dat het 

model in de afgelopen jaren weliswaar is aangepast, maar volgens het RIVM zélf nog steeds een 

grote onzekerheidsmarge kent van 30% tot 70%. Leg dát de mensen wier toekomst van deze 

metingen afhangt maar eens uit.  

 

Nu heeft de gedeputeerde aangegeven graag ‘datagedreven’ te werk te willen gaan. Het CDA wil 

dan ook graag van de gedeputeerde weten of de provincie bereid is mee te werken aan 

uitbreiding van het meetnet met daadwerkelijke stikstofdepositiemetingen op de grond, om tot 

een betrouwbaarder meetmodel te komen? 

 

Voor het CDA zijn zorgvuldigheid en realisme belangrijk. De gedeputeerde heeft vanmorgen 

aangegeven dat meetsystemen niet het stikstofprobleem doen verdwijnen. Dat is helder. Maar als 

de basis klopt en de informatie waarop we besluiten nemen niet ter discussie staat, dan kunnen 

we het beter hebben over de oplossingen. ‘Realtime meten’ zou daar wat ons betreft goed bij 

kunnen helpen. 

 

Praktische vragen 

De stikstofproblematiek treft alle Brabanders en raakt aan vrijwel alle sectoren. Niet alleen 

landbouw, niet alleen infrastructuur, niet alleen bouw.  
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Maar ook aan leefbaarheid in brede zin: veilig opgroeien, prettig wonen, je thuis kunnen voelen. 

Bij inwoners, bedrijven en andere overheden bestaan ook hierover veel vragen. Daarom zou het 

CDA graag zien dat in de gebiedsgerichte aanpak niet alleen wordt gekeken naar de 

stikstofuitstoot, maar dat daarin alle aspecten van leefbaarheid worden meegenomen. Hoe 

zorgen we ervoor dat het platteland en het buitengebied een leefbare omgeving blijft? 

 

Graag verneemt het CDA van de gedeputeerde welke planning de provincie voor ogen heeft 

t.a.v. de ‘gebiedsgerichte aanpak’. Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat de maatregelen voor 

realisatie van de stikstofambitie de leefbaarheid in een gebied, in brede zin, versterken i.p.v. 

verzwakken? Hoe staat de provincie tegenover het CDA-voorstel om een ‘provinciale helpdesk 

stikstofproblematiek’ in te richten, waar inwoners, bedrijven en overheden terechtkunnen met 

vragen of voor advies? 

 

Tot zover. 

 


