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Stikstofstress: dilemma’s en kansen voor de agrarische sector
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Van harte gefeliciteerd!



Waarom grote stress om stikstof ?

• Stikstof uit meerdere sectoren daalt neer in natuurgebieden

• Impact voldoet (modelmatig) niet aan Europese regelgeving (Habitat- en 
Vogelrichtlijn)

• Oplossing was Programmatische Aanpak Stikstof (PAS); onderuit gehaald door 
Raad van State met grote gevolgen

• Stikstofemissie moet omlaag om stikstofruimte te creëren →maatregelen!
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Versnellingsakkoord Stikstofemissiereductie (2021 – 2030)

• Coalitie: Bouwend Nederland, Natuur en Milieu, VNO-NCW/MKB 
Nederland, Natuurmonumenten, LTO Nederland

• Doelen Duurzaam Evenwicht:
• Versnelling vermindering uitstoot stikstof

• Versterking natuur

• Toekomstperspectief landbouw

• Ruimte voor economische ontwikkeling

• Gebiedsgerichte aanpak met substantiële investeringen in innovatie, 
vrijwillige verplaatsing, vrijwillige uitkoop stoppers en omvorming naar 
duurzamere bedrijfsvoering
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Coalitieakkoord

• Wat niet:
• Geen gedwongen krimp of massale onteigening
• Geen zonering van bovenaf
• Geen halvering van de veestapel

• Wat wel?
• 50% reductie in 2030; evenredig per sector
• Gebiedsgerichte aanpak
• Vrijwillige uitkoop en zo mogelijk verplaatsing
• Innovatie
• Geld voor het zgn ‘Stikstoffonds’ (25 miljard)
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Keuze kabinet: gebiedsgerichte aanpak

• Extensivering

• Omschakeling

• Innovatie

• Legalisering

• Verplaatsing

• Grondbank voor jonge 
boeren, extensiveren en 
natuurbeheer 
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Waar staan we nu?

• Eén groot juridisch moeras

• Nog steeds geen zicht op legalisatie van 
PAS-melders

• Grote onzekerheid bij agrarische 
ondernemers over toekomst

• Focus op stoppen; niet op innovatie en 
toekomstperspectief

• Eerste inzicht in ‘opkoopregelingen’



Wat vindt LTO?

• Geen zicht op realistische en haalbare doelen

• Geen borging (economisch) landbouwperspectief

• Verschuiving van geld naar innovatie ipv opkoop

• Opkoop altijd vrijwillig én ten dienste van de blijvers; onteigening is onbespreekbaar

• PAS-melders (én interimmers, knelgevallen) moeten gelegaliseerd worden

• KDW niet als absolute waarde

• ‘Woest aantrekkelijke’ regelingen zijn nog maar de vraag
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Hoe kunnen jullie ons én onze leden helpen?

• Toetsing beleid en maatregelen op praktische, juridische en fiscale 
uitvoerbaarheid

• Knelpunten én oplossingen in beeld brengen

• In gesprek met ondernemers én bedrijfsopvolgers

• Neem actief deel aan het debat
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“Van dure grond en stenen kun je niet eten!”

• Een man van naam; alom erkend en geprezen

• Gedreven, maar ook bezeten met hart voor de 

boerenpraktijk

• Verbinder en doorbijter met oog voor compromis

• Erkend en buitengewoon deskundig in zijn vak

• Denkkracht jarenlang ingezet voor alle boeren en tuinders 

in Nederland met belangrijke resultaten
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Namens alle boeren en tuinders

Grote dank!



Dank voor uw aandacht!

Meer weten: lto.nl
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