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LEDENCONSULTATIES CDA LEVEREN ONVOLDOENDE BEWEGING OP 
PARTIJTOP: NEEM NADRUKKELIJK AFSTAND VAN KAART, KDW EN NNN IN DE STIKSTOFAANPAK 

 
Op nadrukkelijk verzoek van het Agronetwerk van het CDA zijn in de afgelopen twee weken drie 
ledenconsultaties georganiseerd over de stikstofbrieven van het kabinet. Tijdens deze sessies is door 
leden uiting gegeven aan de gevoelens van onmacht en het gebrek aan perspectief in de plannen. Ook 
is door de leden nadrukkelijk afstand genomen van zowel de gebrekkige manier waarop de brief is 
gepresenteerd, als ook van de wijze waarop de opgaven zijn geformuleerd. CDA-bestuurders, boeren 
en burgers zijn bereid een bijdrage te leveren, maar alleen op voorwaarde dat dit plaats vindt met hen 
en niét over hun hoofden heen.  
 
Fundamentele aanpassingen 
Binnen het CDA leeft breed de behoefte de stikstofplannen fundamenteel aan te passen. Dit geldt in 
ieder geval voor het uit wet halen van de Kritische Depositiewaarde (KDW). De Goede Landbouw 
praktijk kan als richting dienen voor de wetsaanpassing. Daarnaast mogen de Natuur Netwerk 
Nederland (NNN)-gebieden niet worden behandeld als Natura-2000 gebieden. Partijleider Hoekstra 
ondersteunde deze breed gedragen oproep impliciet in de ledensessie op 2 juli, maar het Agronetwerk 
wil boter bij de vis: KDW en NNN moeten definitief uit de aanpak! 
 
Draagvlak essentieel 
De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft het stikstofplan op diverse punten bijgestuurd door moties 
in te dienen. Nu is het kabinet aan zet om het geschonden vertrouwen te herstellen. Dat begint 
allereerst door de in de Tweede Kamer aangenomen moties onomwonden uit te voeren. Het 
stikstofbeleid dat het Agronetwerk voorstaat start met (1) aansluiting op de goede landbouwpraktijk, 
(2) maatwerk per gebied en (3) een pas op de plaats ten aanzien van het tijdpad en de (sub)doelen. 
Verder dient het kabinet ondubbelzinnig uit te spreken dat de veelbesproken kaart, waarin 
‘richtinggevende’ doelen zijn ingekleurd, daadwerkelijk van tafel is. Banken trekken namelijk al 
conclusies op basis van deze kaart, waardoor financiering, ook van duurzame investeringen en 
bedrijfsopvolging, totaal tot stilstand komt. Ook blijft het ontzettend belangrijk dat het CDA blijft staan 
voor beleid waarbij alle sectoren een evenredige stikstofbijdrage leveren.  
 
PAS-melders 
Ook de onzekerheid onder de PAS-melders moet nu echt weggenomen worden. Het kabinet zegt te 
staan voor een nieuwe bestuurscultuur. Dit maakt dat de gekozen aanpak niet langer kán gaan om 
alleen de doelen, maar juist moet gaan over de mensen. Onder andere de toeslagenaffaire en de 
afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen hebben het vertrouwen in de overheid en politiek 
zeer geschaad. Het CDA-Agronetwerk weigert toe te staan dat de stikstofaanpak het volgende dossier 
wordt waarbij gezinnen en ondernemers gemangeld worden.  
 
Van valse start naar nieuwe start 
Het CDA-Agronetwerk roept het kabinet en de partijtop op om te kiezen voor een nieuwe start. Het 
netwerk blijft dit op de voet volgen. Het CDA dient te staan voor een plan waarbij daadwerkelijk 
perspectief geboden wordt, mensen en het draagvlak voor beleid vooropstaan en waarbij – anders 
dan de insteek van D66 – de sector en politiek gezamenlijk aan de aanpak voor de verbetering van de 
natuur in Nederland kunnen werken.  
 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: 
Het Agronetwerk van het CDA is een informeel netwerk van betrokken volksvertegenwoordigers, 
bestuurders, boeren en geïnteresseerden die verbonden zijn met de agrarische sector. Het Agronetwerk 
telt ruim 500 deelnemers.  
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