
  

33576-315 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN DE LEDEN KOEKKOEK EN BOSWIJK 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

42 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat deze bestaanszekerheid een onderdeel zou 

moeten zijn bij de beoordeling van de gebiedsgerichte aanpak, 

Constaterende dat boeren vaak niet kunnen verduurzamen omdat 

investeringen daarmee niet winstgevend zijn en financiering niet 

wordt verstrekt of omdat boeren niet voldoende overhouden om 

een zeker bestaan op te bouwen, 

Verzoekt de regering een sociaaleconomische impactanalyse 

verplicht onderdeel te laten uitmaken van het gebiedsplan, 

waarbij het doel is om voldoende zekerheid te bieden voor het 

verdienvermogen, de bedrijfseconomische continuiteit en 

financierbaarheid van investeringen voor de blijvende agrarische 

ondernemers,, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Koekkoek 

Bony 

 



  

33576-312 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat om stikstofreductie te behalen nu de focus vooral ligt op de 

stoppersregeling, met daarin het beroepsverbod terwijl dit geen perspectief biedt voor de 

blijvers en de starters; 

Constaterende dat in het coalitieakkoord ook is afgesproken dat verplaatsen, innoveren, 

managementmaatregelen en extensiveren een mogelijkheid is om tot stikstofreductie te 

komen; 

Verzoekt de regering zo snel mogelijk met een compleet uitgewerkt instrumentarium te 

komen, waaronder @iggabiagaae) Voor innovaties en een managementmaatregelen- 

effectschema per grondsoort (bijvoorbeeld door de WUR), een verplaatsersregeling (zonder 

beroepsverbod) en aantrekkelijke regelingen voor langjarig agrarisch natuurbeheer en de 

kamer hierover bij de begrotingsbehandeling over te informeren; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Boswijk 

Van Campen 

Grinwis 

Bisschop 

Koekoek 

 



  

  

  

    
  

335/76-311 23 juni 2022 

Natuurbeleid 

MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. 

Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 

Q 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging; 

Constaterende dat de provincies nu aan zet zijn voor het opstellen van de plannen om de 

richtinggevende reductiedoelen te behalen; 

Overwegende dat diverse provinciebestuurders in verzet zijn gekomen tegen de opgelegde 

doelen; 

Overwegende dat de provincie een bestuurslaag is met zelfstandige bevoegdheden en 

autonomie; 

Verzoekt de regering om de provincies de regie te laten nemen in hoe het stikstofbeleid en 

budget ingezet wordt voor investeringen in innovatie, verplaatsen van bedrijven en opkoop 

mits de optelsom van alle provincies maar leidt tot 50% stikstofreductie in 2030 en de 

opgaven op gebied van water en klimaat, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Boswijk 

Van Campen 

Grinwis 

 



  

33576-310 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat er miljarden worden uitgetrokken om de natuur te herstellen en de 

agrarische sector een duurzaam perspectief te bieden; 

Constaterende dat het van belang is dat wordt gemonitord dat de maatregelen effectief zijn; 

Overwegende dat het ‘Maatwerk met Meetwerk’ natuurorganisaties, boeren en overheden 

inzicht geeft en draagvlak genereert voor de Gebiedsgerichte Aanpak; 

Verzoekt het kabinet om te stimuleren dat meer provincies gaan werken met ‘Maatwerk 

met Meetwerk’ als onderdee!l in GGA’s, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Boswijk 

Van Campen 

_ Grinwis 

Bisschop 

Koekoek 

un (ler Dias 

 



  

33576-309 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie laat verpachters hun verantwoordelijkheid nemen 
  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat extensieve voedselproductie op dit moment te vaak onmogelijk wordt 

gemaakt door te hoge pachtprijzen of een te weinig ondersteunende verpachtende partij; 

verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om ook grote verpachtende 

partijen als terrein beherende organisaties, het Rijksvastgoedbedrijf, kerken, en anderen, 

verantwoordelijkheid te laten nemen in het bieden van perspectief voor hun huidige 

pachters en omschakeling naar meer extensieve en natuurinclusieve voedselproductie 

mogelijk en rendabel te maken op hun gronden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Grinwis 

Boswijk 

Tjeerd de Groot 

Van Campen 

 



  

33576-308 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie rechtvaardige omgang met schaarste   

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de industrie haar natuurvergunningen op grote schaal niet op orde heeft; 

overwegende dat bij water- of energieschaarste respectievelijk een verdringingsreeks en 

afschakelplan zijn opgesteld, maar dat een dergelijk beleidskader bij stikstofschaarste 

ontbreekt; 

verzoekt de regering te onderzoeken hoe bij vergunningsverlening meer regie op het 

verdelen van schaarse stikstofruimte kan komen; 

verzoekt de regering de toezicht op vergunningen voor industrie/bedrijven te versterken en 

daartoe de informatiepositie van het bevoegd gezag te verbeteren, zodanig dat de 

behandeling van stiktofuitstoot bij industriéle en agrarische ondernemingen gelijkwaardig 

wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Grinwis 

Boswijk 

Van Campen 

 



  

33576-307 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie actualiseer het basispad 
  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het basispad met stikstofemissieramingen uit de KEV2020, met als 

referentieraming het jaar 2018, gedateerd is en veel inmiddels vastgesteld en voorgenomen 

beleid en nieuwe ontwikkelingen niet bevat; 

verzoekt de regering het basispad voor wat betreft stikstofemissies - zowel in totaal, per 

sector, als uitgesplitst naar ammoniak en stikstofoxiden - in of bij de KEV2022 volledig te 

actualiseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Grinwis 

Boswijk 

Van Campen 

 



  

33576-306 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie op de kaart 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in de startnotitie een generiek aandeel is opgenomen van 12 kton 

ammoniak als vertrekpunt, maar dat dit volgens deze notitie op basis van extra inzet naar 

boven bijgesteld kan worden; 

constaterende dat de kaart met richtinggevende emissiereductiedoelstellingen zeer 

gedetailleerd is en er ook een meer gebiedsgerichte indeling mogelijk is, bijvoorbeeld 

conform de indeling van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; 

constaterende dat ammoniakemissiebronnen buiten de landbouw buiten genoemde kaart 

zijn gehouden; 

verzoekt de regering de provincies ten behoeve van goede gebiedsprocessen ook kaarten te 

verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten, waaronder een hoger generiek 

aandeel ammoniak dan 12 kton als vertrekpunt, een meer gebiedsgerichte benadering en 

ammoniakemissies uit industriéle bronnen ook ingetekend, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Grinwis 

Boswijk 

Van Campen 

  

 



  

33576-305 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

— 

we 

Motie het begint met rechtvaardigheid 
  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet wel richtinggevende reductiedoelstellingen voor de 

veehouderij heeft gepubliceerd, maar nog niet voor andere sectoren waaronder luchtvaart, 

verkeer en industrie; 

overwegende dat de commissie Remkes aanbeveelt zowel NH3 als NO,-emissies in 2030 te 

halveren en dat in het coalitieakkoord staat dat alle sectoren hun evenredige 

stikstofbijdrage moeten leveren; 

spreekt uit dat elke sector zijn aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Grinwis 

Boswijk 

 



  

33576-304 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie Wegnemen innovatieonzekerheden 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

S| 

Constaterende dat de inzet van innovaties onderdeel is van de gereedschapskist van provincies om te 

komen tot emissievermindering van stikstof, 

Constaterende dat de inzetpotentie hiervan sterk verschilt per regio en er onzekerheid is over de 

juridische houdbaarheid van de emissiefactoren van innovaties op de RAV-lijst, 

Van mening dat innovaties een volwaardig onderdeel moeten zijn van de oplossing voor 

emissievermindering van stikstof, maar dat juridische houdbaarheid daarbij essentieel is, 

Verzoekt de regering om met de sectoren te bezien welke innovaties succesvol zijn of grote potentie 

hebben om stikstofemissies sterk te verminderen en te borgen, 

Verzoekt de regering de juridische onzekerheden van innovaties op de RAV-lijst in beeld te brengen, 

voorstellen te doen om deze onzekerheden weg te nemen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk 

te informeren, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Van Campen 

Boswijk 

(vinwis 

Greene! of ot CORD 

L 

 



  

33576-303 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie Inzicht in opgave van staat van natuur 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat een Landelijke Monitoringsrapportage de stand van zaken in de uitvoering en 

resultaten van de natuuropgave in Natura2000-gebieden in beeld brengt, 

Van mening dat het voor draagvlak in de samenleving van belang is dat noodzaak, effecten en 

resultaten van maatregelen voor natuurherstel en stikstofreductie voor iedereen inzichtelijk zijn, 

Verzoekt de regering om een publieksvriendelijk digitaal dashboard te ontwikkelen, waarmee 

iedereen op inzichtelijke en transparante wijze per gebied kan zien wat de staat, de opgave en de 

voortgang van natuurherstel is, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Van Campen 

 



  

33576-302 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie Gelijke monniken, gelijke kappen 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat met het nationaal programma landelijk gebied duidelijk richting wordt gegeven 

aan de doelen voor stikstofreductie (NH3), 

Van mening dat ook de andere sectoren zoals industrie en mobiliteit evenwichtig moeten bijdragen 

aan stikstofreductie om de natuur te kunnen herstellen, 

Overwegende dat de commissie Remkes aangaf dat NOx-reductie het beste generiek kan worden 

aangepakt, tenzij er sprake is van een grote veroorzaker van NOx-depositie nabij een kwetsbaar 

natuurgebied, 

Verzoekt de regering, op basis van de klimaatmaatregelen inzichtelijk te maken hoeveel effect de 

voorgenomen klimaatmaatregelen in de industrie en mobiliteit hebben om stikstof te reduceren, of 

het kabinet dit als evenwichtig beschouwt en zo niet welke maatregelen kunnen worden genomen 

dit evenwichtig te maken, 

Verzoekt de regering kritisch te kijken welke grote veroorzakers van NOx en NH3-depositie bestaan 

bij Natura-2000 gebieden, welke significante verduurzaming wordt ingezet en of nog extra 

maatregelen en middelen nodig zijn om de natuur in goede staat te kunnen brengen, 

Verzoekt de regering de Kamer hierover begin 2023 te informeren om desgewenst extra maatregelen 

te nemen zodat ook de evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit in juli 2023 zijn 

vastgelegd, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Van Campen 

Boswijk 

Grinwis 

Sun eee 
\ 

 



  

33576-301 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie Zorgvuldig stikstofbeleid 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat de commissie Hordijk stelt dat het Nederlandse meet- en modelinstrumentarium 

van voldoende tot goede kwaliteit en daarmee doelgeschikt is, 

Constaterende dat de commissie ook aanbeveelt om waar mogelijk onzekerheden te verminderen, 

bijvoorbeeld door modellen beter met metingen te valideren, 

Van mening dat een landelijk dekkend meetsysteem NH3 en NOx op termijn kan bijdragen aan 

juridisch houdbare vergunningverlening op projectniveau, 

Verzoekt de regering samen met het RIVM, de WUR, OnePlanet en TNO de regie te pakken en in het 

kader van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) een plan van aanpak op te stellen voor een 

landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en Nox, 

Verzoekt de regering op korte termijn de voortgang, resultaten en conclusies van het Nationaal 

Kennisprogramma Stikstof te delen met de Kamer, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Van Campen 

Cons 

Vaih 

Fant k fp 

 



  

33576-298 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

25 

De Kamer 

Gehoord de beraadslaging 

Overwegende dat de minister van S&N met een richtinggevend plan 

voor de stikstofreductie is gekomen; 

Overwegende dat de minister van LNV moet zorgen voor een 

perspectief voor de landbouw en de boeren, inclusief een 

verdienmodel: 

Verzoekt de regering om ruim voor Prinsjesdag een brief te sturen 

met daarin alle de politieke keuzes voor de toekomst van de 

Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van 

de boeren. 

Verzoekt de regering, daarbij voorbeelden van toekomstvaste 

agrarische bedrijfsplannen uit te werken; 

En gaat over tot de orde van de dag 

Klaver 

Van Campen 

Boswijk 

T. De Groot 

Ouwehand 

Koekkoek 

Beckerman 

Van Der Plas 

Thijssen 

Grinwis 

Basse Lop 

 



  

33576-292 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID THIUSSEN C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

20 
De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Overwegende, dat het agro-industrieel complex achter de boeren, 

het meest heeft geprofiteerd van de intensieve veehouderij; 

Overwegende, dat het niet eerlijk is om alleen boeren en 

belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de 

stikstofcrisis; 

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe, banken en leveranciers en 

afnemers met langlopende contracten, zijn te verplichten tot een 

Hanmmhe 
bail-in die een substantieel aandeel in de gamgeigskosten draagt; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Klaver | 
: ONiv 

Plyyrea 6 > , 

Onrnrhond (OCS 

Beckormeor Cpanel ci 

MN Combe / 

 



  

33576-291 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat nieuwe 

verdienmodellen en koolstofopslag in bouwmaterialen gestimuleerd gaan 

worden, ook omdat dit grote kansen biedt voor CO2-besparing; 

Overwegende dat het telen van vezelgewassen in extensiveringsgebieden kan 

bijdragen aan nieuwe verdienmodellen voor boeren zonder uitkoop of 

waardeverminderingsbijdrage, maar de condities voor een vervangend 

verdienmodel op dit moment ontbreken, 
Vee cf 

Verzoekt de regering eer-n TCE sHesprosramina te ontwikkelen 

om koolstofopslag in bouwmaterialen te stimuleren-binnen-het NPG en 

daarbij een generieke methode te ontwikkelen waarmee snel 

  

koolstofcertificaten te maken zijn voor combinaties van gewassen en isolatie- 

en bouwmaterialen, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Tjeerd de Groot 

Boulakjar 

Boswijk 

(yciawis 

 



  

33576-289 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

Motie ketenaanpak 

De Kamer, 

gsehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat het coalitieakkoord vraagt om een uitwerking van 

kringlooplandbouw naar doelen op het gebied van voer, mest en water; 

Overwegende dat een boer de vrijheid moet hebben om zijn bedrijf te sturen 

op doelen in plaats van middelen; 

Overwegende dat de transitie naar kringlooplandbouw begint bij de 

verwerkende Industrie, toeleveranciers en de supermarkten; 

Overwegende dat deze transitie begint bij een eerlijke prijs voor primaire 

producenten; 

Overwegende dat private kwaliteitssystemen de gestelde doelen kunnen 

vertalen naar de praktijk; 

Verzoekt de regering er op een niet-vrijblijvende manier voor te zorgen dat de 

transitie naar kringlooplandbouw, inclusief een eerlijk verdienmodel een vaste 

plek krijgt in deze private kwaliteitssystemen, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De Groot 

(sess 

Yor Core 
(5 rmsd 

 



  

33576-273 23 juni 2022 
  

Natuurbeleid 
  

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. 
    Plenair debat (debat) - Debat over het stikstofbeleid 
  

De Kamer, 

Gehoord de beraadslagingen, 

Verzoekt de minister van landbouw en de minister van stikstof een aantal 

werkbezoeken te brengen aan agrariérs die tegen de Duitse grens aan wonen 

en vervolgens aan de Kamer voor het eind van de zomer voorstellen te doen 

hoe de verschillen aan de grens zo klein mogelijk gemaakt worden, 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Omtzigt 

Up Capen 
. SU yh 

 


