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Geachte heer Hamster,
Hierbij willen de gezamenlijke landbouwpartijen in Groningen, ook vertegenwoordigd in de gebiedscommissie
Liefstinghsbroek, u meenemen in de zaken waar wij nu, in relatie tot het stikstofbeleid, tegen aan lopen en u
vragen om met ons te zoeken naar oplossingen.
Kijkend naar de actuele situatie in Groningen, dan is er naar ons gevoel sprake van een constructieve dialoog
rond het gebiedsproces Liefstinghsbroek. Zeker ook omdat is afgesproken dat we gaan meten, heerst ook het
gevoel bij de landbouw dat we verstandig bezig zijn en eerst de dingen doen die nodig zijn om te komen tot
een goede analyse van de situatie ter plaatse. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen met het blootleggen van een
eventueel probleem met de staat van instandhouding van aanwezige habitattypen, een basis gelegd kan
worden voor nog te maken keuzes in de sfeer van maatregelen.
Ook zien wij dat er, zeker vanuit het perspectief van de Groninger landbouw, meerwaarde zit in samenwerking binnen het stikstofdossier met de noordelijke collega-provincies. Het samen optrekken, zoals nu al
gebeurt op het vlak van het stimuleren van innovaties, is daarbij wat ons betreft een goed voorbeeld.
Tegelijkertijd zien wij dat zeker in het landelijke krachtenveld rond de ministers Van der Wal en Staghouwer,
taal wordt gebezigd die naar onze overtuiging de voortgang van een gebiedsproces in onze regio enorm gaat
frustreren. Wij willen hierbij verwijzen naar de Haagse dreiging om processen over te nemen als de regio niet
genoeg voortgang boekt en de inzet van dwingende instrumenten zoals voorkeursrecht en onteigening. Ook
zijn wij van mening dat het blijven hanteren van de Kritische Depositie Waarde (KDW) als graadmeter, een
onwerkbaar proces op gaat leveren.
Zoals ook bij u bekend, vindt de agrarische sector dat de overheid per ommegaande vergunningen moet
verlenen aan alle bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld en tot op heden verstoken zijn (PASmelders + anderen) van een valide stikstoftoestemming. Dat is niet alleen in het belang van de betrokken
ondernemers, maar ook voor de gebiedsprocessen waarin ook deze ondernemers zouden moeten meebewegen in de richting van maatschappelijke doelen.
Wij zouden nog meer dingen kunnen noemen die vanuit het perspectief van de landbouw voorwaardelijk zijn
bij een succesvol gebiedsproces dan wel het provincie brede beleid over stikstof. Gelet op de actualiteit willen
wij u echter vragen om als vertegenwoordiger van Groningen (al dan niet samen met uw College en ook de
fracties in Provinciale Staten), in bestuurlijk en politiek “Den Haag” een lans te breken voor ruimte voor een
gedragen oplossing van de stikstofsituatie in Groningen. De elementen die wij hiervoor genoemd hebben
spelen daarbij wat ons betreft een cruciale rol.

Met vriendelijke groet,
namens de gezamenlijke landbouwpartijen in Groningen,

