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Geachte Ministers Van der Wal en Staghouwer,
Naar aanleiding van uw Kamerbrief van 1 april 2022 betreffende de Hoofdlijnen van de
gecombineerde aanpak van natuur, water, en klimaat in het landelijk gebied en van het bredere
stikstofbeleid zijn er grote zorgen ontstaan bij de leden van de commissies gebiedsgerichte aanpak
(GGA).
Gisteravond is er in Soest een spoedbijeenkomst geweest van een groot aantal vertegenwoordigers
en afgevaardigden van de GGA’s vanuit alle provincies.
Hoewel een aantal processen goed lopen, de samenwerking vaak in een prima sfeer verloopt en er
ook goede bewegingen zijn, legt het kabinetsbeleid, zoals verwoord in voornoemde Kamerbrief, een
zodanige druk op het proces dat het goed functioneren van de GGA’s belemmerd wordt zo niet
onmogelijk wordt gemaakt.
De opstelling van het Kabinet en u als verantwoordelijke Ministers heeft er toe geleid dat de diverse
landbouwvertegenwoordigers van de GGA’s in 4 provincies al hebben aangegeven uit het proces te
stappen dan wel hun deelname on hold hebben gezet.
Tijdens de bijeenkomst van de GGA vertegenwoordigers is duidelijk geworden dat hoewel er per
provincie enige verschillen zijn, de kern van de problemen zoals vermeld in de brieven van de
uitgestapte provincies ook overeenkomen met het gevoel in de overige GGA’s.
Duidelijk is in elk geval dat ongeacht vanuit welke belangenbehartigende organisatie de
vertegenwoordiger in het GGA zit, er een zeer eenduidig geluid klinkt. Het Kabinet zal in onze richting
moeten gaan bewegen om het proces te kunnen laten slagen.
De landbouw wil onderdeel van de oplossing zijn, dat kan alleen als zaken helder zijn, er gefaciliteerd
wordt en perspectief geboden wordt. Aan geen van deze drie voorwaarden wordt momenteel
voldaan.
De boodschap in de in bijlage bijgevoegde brieven is helder en de ministeries zijn nu aan zet.

Namens de GGA vertegenwoordigers

