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Geachte heer Drenth,  
 
Als Landbouw Collectief Gelderland hebben we ons altijd constructief en meedenkend 
opgesteld op alle niveaus binnen de Provincie. Op 10 maart jl. hebben wij nog met u en 
enkele beleidsmedewerkers van de provincie Gelderland gesproken over het stikstofbeleid 
en gebiedsprocessen. In dat gesprek hebben wij (evenals daarvoor) heel duidelijk onze 
zorgen rond gebiedsprocessen en onrealistische doelen aangegeven. Ook hebben we u een 
document en oplossingsrichtingen aangereikt, met handvaten voor de gebiedsprocessen. 
Tot op heden hebben wij nog geen uitsluitsel ontvangen over onze grote zorgen. Vandaag, 
11 april 2022, hebben wij wederom een gesprek en bieden wij u deze brief aan.  
 
Op 1 april jl kwam minister van der Wal met de Hoofdlijnenbrief. Die brief, het stikstofdebat 
op 6 april en alle uitspraken in de media en in gesprekken, hebben bij ons nog meer onrust, 
onzekerheid, verbijstering en boosheid opgeroepen. Het steeds maar weer de veehouders 
als dé boosdoeners neerzetten en het maar blijven zwaaien met het opkoop- en 
onteigeningsmes: dat is niet de manier om met ons ondernemers en voedselmakers om te 
gaan. Ook het zonder enige onderbouwing maar blijven stellen dat de natuur op code rode 
staat en soorten aan het uitsterven zijn, ten gevolge van…..altijd maar weer de stikstof 
afkomstig uit de veehouderij. Dit is bezijden de waarheid en geeft de veehouderij totaal geen 
enkel perspectief.  
  
 
Wij zijn van mening dat voor het Gelderse stikstofbeleid de volgende uitgangspunten moeten 
gelden: 

• de échte staat van de natuur in de N2000 gebieden op basis van voldoende 
metingen, waarnemingen en feiten.   

• de échte oorzaken van eventuele tekortkomingen in de natuurgebieden, feitelijk, 
zonder vooringenomen de factor ‘stikstof uit de veehouderij’ op te voeren. 

• de stand van zaken van de eerder geplande inrichtings- en beheermaatregelen (zie 
Gebiedsanalyses van december 2017 en Beheerplannen) in de N2000 gebieden: 
zijn ze uitgevoerd en wanneer? Wat zijn de te verwachten effecten hiervan? 

• de feitelijke stikstofdepositie op de N2000 gebieden en onderzoek naar de 
herkomst/bronnen: ook hier moeten de feiten op tafel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarbij stellen wij de volgende kaders:  

• Gedwongen opkoop en onteigening is onbespreekbaar 

• Vergund is vergund, en daar hoort ook latente ruimte bij  

• Landbouwgrond blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor de landbouw (er komt geen 
tussenvariant, dus heeft bestemming agrarisch of natuur)   

• Er komt een goed functionerend stikstof registratie systeem, dat stikstof transacties 
registreert en labelt naar afkomst 

• Perspectief voor ondernemers is en blijft het uitgangspunt  

• Gelijkwaardigheid aan gebiedstafels in zeggenschap en belangenvertegenwoordiging 
 

Daarnaast vragen wij u als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Gelderland 
dringend om zowel langs bestuurlijke als politieke weg, binnen IPO, Kabinet en Tweede 
Kamer te bewerkstelligen dat:  

• Er beleid geformuleerd en vastgesteld wordt waarbij niet repressie centraal staat, 
maar een beloning op reductie waardoor er meer perspectief ontstaat 

• PAS-melders, interimmers en andere knelgevallen zo snel mogelijk een vergunning 
krijgen, dit moet topprioriteit krijgen op alle niveaus. 

• De Provincie het onteigenings-middel niet zal inzitten én ook richting Rijksoverheid 
alles zal doen om te voorkomen dat de overheid hierop ingrijpt en het stuur 
overneemt. 

• Het Rijk en Provincies afscheid nemen van de Kritische Depositie Waarde (KDW) als 
algemene norm en gaat sturen op de daadwerkelijke staat van natuur. 

 
Wij willen als boeren niet alleen meepraten, maar ook dat er naar ons geluisterd wordt en 
onze input beter meegewogen wordt in besluitvorming. Het gaat immers over ons 
levenswerk en onze eigendommen. Uitvoering van de Hoofdlijnenbrief zal leiden tot het 
grotendeels uitfaseren van de veehouderijen, en zal desastreuze gevolgen hebben voor 
voedselzekerheid, leefbaarheid op het platteland. Dit zal BV Nederland geen goed gaan 
doen. Wij vragen GS en PS dan ook met klem om in te stemmen met de hierboven 
genoemde kaders en uitgangspunten, alsook daar openlijk over naar buiten te treden.  
 
 
Wij blijven met u als bestuurlijk verantwoordelijke in gesprek om gezamenlijk de uitdagingen 
aan te gaan en te werken aan duidelijk toekomstperspectief voor onze Gelderse boeren en 
tuinders, binnen de gestelde kaders en voorwaarden.  
Wanneer geen gehoor gegeven wordt aan onze oproep en de punten uit deze brandbrief, 
zijn wij genoodzaakt onze deelname aan gebiedsprocessen te staken.  
 
 
We zien uw reactie graag tegemoet.  
 
 
 
Het Gelders Landbouw Collectief,  
 
LTO Noord 
Nederlandse Melkvee Vakbond (NMV) 
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) 
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Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) 
Agractie 
FDF  
Netwerk Grondig  


