
Position paper

Opmerkingen VNG bij 
de begroting Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

In week 44 (30, 31 oktober, 1 november) behandelt u de 

Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

(35000 F). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onder-

werpen:

1 Regiodeals
 Beantwoord de investeringsbereidheid uit de regio’s.  

2 Vitaal platteland. 

Een nationaal strategisch GLB-plan vraagt om een 

nieuwe samenwerking tussen de betrokken partijen.

3 Sanering varkenshouderij 
We zijn blij dat middelen zijn gereserveerd voor 

innovatie in stalsystemen en brongerichte verduurza-

ming in samenspraak met gemeenten.

4. Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
Gemeentelijke projecten moeten een gelijkwaardige 

positie krijgen t.o.v. rijks- en provinciale projecten. 

Indien het Europese hof bepaalt dat de PAS niet 

rechtmatig is moet er snel een overgangsregeling 

komen om bouwstops te voorkomen.

Regiodeals
De VNG is overtuigd van de kracht van de regio en 
pleitte eerder met de Bruisende Steden alliantie (VNO-
NCW/MKB-NL, IPO, G40 en KvK) voor een 
Rijkspartnerschap in de regio en financiële middelen 
voor het sluiten van regiodeals. Op de beschikbaar 
gestelde regio-envelop hebben 88 regio’s een voorstel 
voor een deal ingediend met een regionale investerings-
bereidheid ter waarde van maar liefst 1,3 miljard. Dit 
overschrijdt ruimschoots de 200 miljoen cofinanciering 
die LNV zelf beschikbaar heeft gesteld. 
De VNG roept LNV op om deze grote investeringsbe-
reidheid van de regio’s tegemoet te komen om  
de brede welvaart een grote impuls te geven. De grote 

maatschappelijke vraagstukken moeten worden afge-
stemd en uitgevoerd op een regionale schaal. 
Honorering van  de deals geeft blijk van een doorontwik-
keling van deze regionale schaal om deze opgaven uit te 
voeren. 

IBP Vitaal Platteland
De VNG is verheugd over de wijze van samenwerking 
met provincies, LNV en UvW ten aanzien van het IBP 
Vitaal Platteland. Belangrijke kaderafspraken zijn 
gemaakt en met de vier partijen wordt in de regio van 
onderop de agenda verder vormgegeven en uitgevoerd. 
Bij die gezamenlijke aanpak past ook de afgesproken 
gezamenlijke (co)financiering in de regio. De afspraken 



die gemaakt zijn in het kader van het IBP Vitaal 
Platteland hangen nadrukkelijk samen met de ontwik-
keling van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouw-
beleid (GLB). Het voorstel van de Europese 
Commissie om een nationaal strategisch GLB-plan op 
te stellen vraagt om een nieuwe samenwerking tussen 
de betrokken partijen. Dat is nog niet vorm gegeven. 
Om dit te realiseren willen we dus een tijdige samen-
werking gericht op een gezamenlijke 
agenda. Plattelandsontwikkeling mag in dit proces 
niet ondersneeuwen, want leefbaarheid en brede 
economische ontwikkeling van het platteland blijft 
een belangrijk aandachtspunt.

Sanering varkenshouderij
Geuroverlast door varkenshouderijen zorgt in toene-
mende mate voor aantasting van het leefklimaat en 
maatschappelijke onrust. Het is goed dat het kabinet 
geld reserveert voor het saneren van varkensbedrijven 
in veedichte gebieden, voor bedrijven die willen stop-
pen. 

De VNG is samen met gemeenten uit varkensdichte 
gebieden actief betrokken bij de uitwerking van de 
plannen om geuroverlast door varkenshouderijen te 
reduceren door saneren en innoveren. Wij hebben 
met IPO, de varkenssector en LNV een hoofdlijnenak-
koord afgesloten dat we de komende periode graag 
samen uitwerken. Maar het is wel de combinatie van 
sanering, innovatie en bronmaatregelen die deze 
aanpak kan doen slagen. We zijn daarom blij dat ook 
middelen zijn gereserveerd voor innovatie in stalsyste-
men en brongerichte verduurzaming. Met betrekking 
tot bronmaatregelen worden we soms gehinderd 
door elkaar tegensprekende regels op geur en ammo-
niak. Om dat op te lossen hebben we samen met IPO 

een voorstel opgesteld waarover we nu met het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu in  overleg zijn. We 
hopen deze knelpunten samen op te lossen, zodat 
gemeenten overlastsituaties voor volksgezondheid en 
milieu effectief kunnen aanpakken.

Programmatische aanpak stikstof (PAS)
De afgelopen jaren heeft de programmatische aanpak 
stikstof (PAS) in Nederland geholpen bij het verminde-
ren van ons stikstofoverschot én bij het afwegen en 
toestaan van nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt voor 
alle nieuwe ontwikkelingen die stikstof uitstoten: niet 
alleen op landbouw maar ook in de industrie én het 
verkeer. De PAS is dus een breed instrument, dat 
geldt voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikke-
lingen in Nederland. Hierbij geven wij u twee aan-
dachtspunten mee:

•	 Op 7 november doet het Europese hof een uit-
spraak over de rechtmatigheid van de pas. Als het 
Hof bepaalt dat de pas niet rechtmatig is, komen in 
Nederland veel projecten stil te liggen, met grote 
economische gevolgen. Het is daarom belangrijk 
om in die situatie gelijk een overgangsregeling vast 
te stellen. 

•	 Op dit moment is er een scheve verdeling tussen 
rijks-, provinciale- en gemeentelijke projecten. Deze 
volgorde wordt in de praktijk ook gehanteerd, in de 
PAS komen gemeentelijke projecten dus op de 
laatste plaats. Hierdoor komen lokale projecten 
rond wonen, bedrijventerreinen en landbouw in de 
knel. In een nieuwe toedelingsronde in de PAS, 
moeten de projecten van rijk, provincie en gemeen-
ten gelijkwaardiger worden afgewogen.
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