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Betreft: Randvoorwaarden Drents Landbouw Collectief & Drents Particulier Grondbezit inzake
stikstofdossier.
Geachte Commissaris der Koning, gedeputeerden en statenleden,
Na de recente hoofdlijnenstikstofbrief van Minister Van der Wal en de daaruit volgende
ontwikkelingen rondom het stikstofdossier voelt het Drents Landbouw Collectief (DLC),
bestaande uit LTO Noord, Farmers Defence Force (FDF) en Drents Agrarische Jongeren Kontakt
(DAJK), samen met Drents Particulier Grondbezit (DPG) zich genoodzaakt een duidelijk en
krachtig signaal af te geven. Middels deze brief willen wij vooral benadrukken dat de nationale
eenzijdige stikstofkoers, die nu in hoofdlijnen uitgestippeld wordt, op weinig tot geen draagvlak
kan rekenen bij de agrarische sector. De huidige wetgeving en planvormig biedt namelijk geen
ruimte voor oplossingen en juridische zekerheid.
Als Drents landbouwcollectief streven we samen met het DPG naar een gedegen stikstofaanpak
dat voldoende perspectief biedt aan de landbouwsector. Dit willen we het liefst ook samen met
de provincie bewerkstelligen. Laten we daarom langs deze weg samen de handen ineenslaan om
richting Den Haag een zo groot mogelijke vuist te maken. Wij verzoeken vriendelijk doch
dringend u als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zowel langs bestuurlijke als politieke
weg, binnen het Kabinet, de Tweede Kamer en het IPO te bewerkstelligen dat:
•
•
•
•

Op korte termijn de PAS-melders en andere ‘knelgevallen’ direct en als eerste worden
gelegaliseerd.
Er niet langer krampachtig vastgehouden wordt aan de Kritische Depositiewaardes
(KDW), maar juist breder gekeken wordt naar de vraag hoe de natuur er voor staat en
welke drukfactoren daarbij een rol spelen.
Alle vormen van dwingend instrumentarium, zoals onteigening, voorkeursrecht en/of
bestemming (bv. termen als landschapsgronden) uit de voorstellen gehaald worden.
De innovaties en technische maatregelen op het gebied van stikstofreductie juridisch
geborgd zijn.

Naast deze prangende actiepunten hebben wij ook een aantal harde randvoorwaarden die in
relatie tot het handen en voeten geven aan gebiedsgericht beleid, nadrukkelijk binnen uw
invloedssfeer liggen en waarvan wij van u verwachten dat dit ook uw uitgangspunten zijn.
• Geen gedwongen opkoop
In diverse eerdere dialogen met gedeputeerde Henk Jumelet werd aangegeven dat gedwongen
opkoop ook voor de provincie Drenthe niet tot de beschikbare opties behoort. Hoewel we
tevreden zijn met deze toezegging zien wij toch graag dat dergelijke uitspraken verankerd worden
in het komende gebiedsgerichte beleid. Dit omdat de term onteigening steeds vaker benoemd
en genoteerd worden in bepaalde voorstellen. In dat opzicht zijn vrijwillige opkoop of verplaatsing
en innovatie voor het DLC en het DPG de enige bespreekbare opties om het proces voort te
zetten.

• Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven
De landbouwsector staat voor opgaven die door de maatschappij wordt aangereikt en
opgedragen. Het omzetten van landbouwgrond naar een andere functie/bestemming staat op
gespannen voet met de gevraagde opgaven, waarbij de landbouw geacht wordt om bijvoorbeeld
natuurinclusiever en duurzamer te functioneren. Naast het feit dat de landbouwsector veel
betekent voor de leefbaarheid op het platteland, kent het behoud van landbouwgrond en de
structuur ook een belangrijke maatschappelijke waarde, want mensen worden in hun primaire
behoefte voorzien van goed en betaalbaar voedsel. Mede gelet op de actualiteiten heeft het
beperken van de landbouwproductie- en areaal een zeer nadelig effect op dit maatschappelijk
belang.
• Breng de natuurontwikkeling uitgebreider in kaart
In navolging van de gebiedsverkenningen willen we, alvorens we daadwerkelijk starten met een
gebiedsgericht proces, per stikstofgevoelig Natura2000-gebied een gebiedsanalyse. Hierbij
betreft het een analyse die in beeld brengt hoe de natuur er voor staat en welke drukfactoren
effect hebben op het welbevinden van die natuur. Tevens is het van belang, gelet ook op de
situatie rondom Mantingerzand, dat er meer inzicht komt in hoe de natuur zich de afgelopen
decennia ontwikkeld heeft. Aan de hand van deze analyses kunnen er monitoringsinstrumenten
opgesteld worden die navolgend beleid kunnen toetsen.
• Eenmaal vergund, blijft vergund
Dit betreft de discussie rondom latente ruimte in bestaande Wnb-vergunningen die de laatste
tijd opwaait. Wij zijn stellig van mening dat de verplichting om PAS-melders en andere
‘knelgevallen’ te legaliseren bij de overheden ligt. Dat betekent dat de benodigde stikstofruimte
hiervoor niet weggehaald wordt bij de vergunde ontwikkelruimte van boerenbedrijven.
Wij verzoeken u dringend - zowel de Gedeputeerde Staten als de Provinciale Staten – om op de
kortst mogelijke termijn, u in te spannen opdat ook in de landelijke context de juiste keuzes
worden gemaakt en in te stemmen met onze hierboven beschreven uitgangspunten en
randvoorwaarden en tevens openbare afkeuring van de uitlatingen van de minister inzake de
onteigening.
Uiteraard blijven wij graag met jullie in gesprek om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan en de
Drentse aanpak gestalte te geven, maar dan moet dit wel op een manier die nog enigszins recht
doet aan de landbouw.
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