
NLG 8 en 11 juni 2020 11.a Kaders die CDA meegeeft bij Plan van Aanpak stikstof 

Het CDA wil Gedeputeerde Staten 12 kaders meegeven voor de  uitwerking van het Plan van Aanpak 

voor de stikstofreductie in Noord-Holland. Het rapport van Remkes verandert niets aan de 

Kamerbrief van 24 april over stikstof en het plan van Aanpak dat GS naar ons toegestuurd heeft voor 

Noord-Holland. Daar moeten we nu eerst mee verder. Op dit moment willen wij dus nog geen 

aanscherping van beleid.  

Voordat dit hele proces provinciaal gaat starten moeten landelijk nog twee dingen gebeuren. De 

zogenaamde pasmelders en andere knelgevallen moeten zo snel mogelijk officieel vergund worden.  

De onrust bij deze agrariërs moet worden weggenomen. Verder moet er een goede landelijke 

regeling komen voor beweiden en bemesten.  

Doel van Plan van Aanpak is een stikstofreductie en versterking van de natuur. Daarvoor zal 30% 

stikstof van alle transacties worden afgeroomd en zullen er bedrijven worden opgekocht. Cruciaal 

daarbij is dat het op een manier gebeurt waarbij bedrijven die door willen gaan toekomstperspectief 

behouden. Dat is voor het CDA kader 1 – Toekomstperspectief en een verdienmodel voor bedrijven - 

en zorgen dat naast de natuur ook het platteland vitaal blijft.   

Kader 2 is realiseren van drempelwaarde. Zorg dat er ruimte is om ontwikkelingen met kleine 

stikstofuitstoot mogelijk te maken.  

Dat opkoop van bedrijven voor stikstof te allen tijde vrijwillig gebeurd is, blijft belangrijk en is kader 
3.  Ga aan de slag en kijk welke boeren willen stoppen, maar pas geen verplichte onteigening toe.  
Juist naast natuurgebieden zitten boeren die natuurinclusief, planetproof, grondgebonden en 
volgens kringloopmodel boeren en het landschap in stand houden. Als je al die boeren verwijdert, 
haal je de ziel uit het landschap! 
 
Er komt een doorlichting van Natura 2000 gebieden door de minister, en die wordt deze zomer 

afgerond heeft ze vrijdag gezegd. Wij gaan ervan uit dat GS het resultaat van deze doorlichting 

verwerkt in de gebiedsprocessen. CDA is voor behoud van natuur, maar wil niet dat op dit moment 

extra habitats worden aangewezen. Geen kop op huidige landelijk en EU aanwijzingen. We moeten 

eerst zorgen dat we aan de huidige noodzakelijke richtlijnen kunnen voldoen – 

kader 4: eerst noodzakelijke habitats beschermen en geen uitbreiding. Bij opkopen van bedrijven in 

gebiedsprocessen is het belangrijk dat geen bedrijven onnodig worden opgekocht. Daarom is het 

cruciaal dat de Kritische Depositie Waarden van gebieden en habitats realistisch zijn. Nu zijn er 

gebieden zoals de Eilandspolder waar de KDW’s op papier zo zijn vastgesteld dat ze niet haalbaar zijn 

en ook niet kloppen met de staat van instandhouding van de habitats omdat die namelijk wel goed is. 

Er lijkt dus een papieren probleem te zijn.  

 
Kader 5 is zorg voor goed beheer van de N2000 gebieden! Beheer blijkt voor 85% op orde te zijn, 
maak daar zo snel mogelijk 100% van.  
 
Kader 6 is zorg voor realistische KDW’s als uitgangspunt voor de gebiedsprocessen.  Belangrijk is 
verder dat het extern salderen pas opengesteld wordt als alle regels en criteria helder zijn en als er 
een goed registratiesysteem en stikstofbank is.  Dat is Kader 7. Het mag geen wildwest uitkoop van 
de agrarische sector worden. Extern salderen blijkt habitat en locatie gebonden te zijn en gebeurt op 
hexagoon niveau. Stikstofruimte komt dus ook op hexagoonniveau beschikbaar. Dat betekent dat bij 
veel transacties met extern salderen waarschijnlijk ook stikstofruimte overblijft die onbenutbaar is 
voor de koper. Zorg dus voor een stikstofbank waar de onbenutte ruimte in komt, zodat die ruimte 
niet verloren gaat!  



 
Ook een goed systeem van verdeling van stikstofruimte is belangrijk. Kader 8.  
Het CDA wil dat u de beleidsregel voor de verdeling van stikstofruimte aan PS voorlegt. Belangrijk is 
nu dat er op korte termijn voldoende ruimte is voor woningbouw en andere actuele bouwopgaves, 
wegen zoals afslag A9 en ontwikkelingen in de samenleving, maar ook voor de agrarische sector.  Dit 
alles mag niet alleen ten koste gaan van landbouw. Het is een gezamenlijk probleem. Kader 9 niet 
alleen ten koste van de landbouw. 
 
Een goede oplossing om bronnen dicht bij Natura 2000 gebieden weg te halen is het verplaatsen van 
bedrijven. Het CDA wil als kader 10 meegeven dat bedrijfsverplaatsing op goede wijze gefaciliteerd 
wordt in de gebiedsprocessen. De minister heeft aangegeven dat zij hier voorstander van is en dat 
provincies kunnen aansluiten bij de NOVI – regeling. (nationale omgevingsvisie) Verder heeft de 
minister toegezegd te bekijken of aanvullend instrumentarium nodig is. Bedrijfsverplaatsing is 
laaghangend fruit en ook een belangrijk kader. 
 
Daarnaast is inzet op innovatie en daardoor stikstofreductie ook laaghangend fruit. Wij willen dat 
daar meer aandacht voor komt. Kader 11.   
 
Tot slot - Het budget en de maatregelen zijn aangekondigd voor de komende tien jaar, dus tot 2030. 
Laten we alles rond extern salderen en uitwerken van gebiedsprocessen  goed in de tijd plaatsen. 
Kader 12  Het hoeft niet morgen geregeld te zijn. Dat kan ook niet. Belangrijkste en meest urgente 
zaken eerst, maar zorg voor goed beleid, waarmee u een betrouwbare overheid bent ook op de lange 
termijn. 
 
Het CDA wil komende PS vergadering een motie indienden die inmiddels al in vijf provincies is 
aangenomen. Wij zullen daarvoor contact zoeken met andere partijen in de Staten.  
De motie gaat over het regelen van ruimte voor de pasmelders, over inzet van innovatie en 
extensivering en over het behoud van de leefbaarheid van het platteland.   
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