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VNG position paper stikstofaanpak 

 
Geen tijd te verliezen, nu aan de slag met gebiedsgerichte aanpakken! 
 
Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om 
te komen met een kort position paper over twee wetsvoorstellen over de stikstofproblematiek: 
het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de leden Kops, Graus en Van Aalst (allen 
PVV) en het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof van de regering, ten behoeve van de 
behandeling van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer op woensdag 4 december 2019, sturen 
wij u hierbij onze reactie. 

Spoedwet aanpak stikstof  

De spoedwet schept mogelijkheden, maar de invulling daarvan is (nog) onduidelijk. Wij vinden het 
positief dat het kabinet via spoed- en noodwetgeving een aantal mogelijkheden biedt om te 
komen tot een vermindering van de stikstof belasting op Natura 2000 gebieden en anderzijds tot 
het weer vlot trekken van de toestemmingverlening op grond van de natuurwetgeving. Echter is 
het voor ons nog onduidelijk hoe bepaalde aspecten ingevuld gaan worden en welke ruimte de 
mogelijkheden scheppen. Ook is onduidelijk binnen welk termijn de oplossingen vormgegeven 
kunnen worden. Gezien de complexiteit is onze verwachting dat dit geen oplossingen zijn op heel 
kort termijn. Zoals wij in onze eerdere reactie op de Kamerbrief van 13 november hebben 
verwoord, blijft het de vraag of er straks daadwerkelijk 75.000 woningen gebouwd kunnen worden 
en of de drempelwaarde eenvoudig te hanteren valt. Daarnaast is het gelet op het advies van de 
Raad van State de vraag in hoeverre de voorgestelde maatregelen uitvoerbaar zijn. 

 Initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof 

Het initiatiefwetsvoorstel van de PVV biedt naar onze mening geen echte oplossing.  Het idee van 
het wetsvoorstel ‘zorg voor een adempauze en zorg voor degelijke wetsvoorstellen’ is sympathiek 
en we onderschrijven de noodzaak voor een oplossing die verder gaat dan de maatregelen die er 
nu liggen. Echter het voorstel zoals het er nu ligt is niet rijp voor besluitvorming en na of met een 
nota van wijziging blijven er belangrijke kritiekpunten over. 

 Randvoorwaarden vanuit gemeenten 

 Maatregelen moeten houdbaar en toepasbaar zijn 
Voor gemeenten zijn de randvoorwaarden dat de maatregelen houdbaar en toepasbaar zijn. De 
mogelijkheden moeten straks werkbaar zijn in de praktijk: zowel via regionale inpassing als voor de 
uitvoeringspraktijk. Hiervoor is het noodzakelijk de juiste partijen vroegtijdig te betrekken en 
gebiedsgericht en overheidsbreed te gaan werken, zodat de maatregelen passen bij de 
gebiedsontwikkelingen. Neem de aanbevelingen van de Raad van State ten harte en zorg voor een 
robuuste onderbouwing van de effecten van de te nemen maatregelen. 

Mate van zorgvuldigheid bij implementatie  
Bij de implementatie van de maatregelen is het niet alleen belangrijk dat de maatregelen 
houdbaar en toepasbaar zijn, maar ook dat de juiste stakeholders vroegtijdig worden betrokken. 

https://www.vng.nl/
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Wij gaan ervan uit dat gemeenten meebepalen hoe de verdeling van de ruimte gaat plaatsvinden. 
Gemeenten hebben een cruciale rol bij de invulling van hun gebied en dienen goed betrokken te 
worden bij de gebiedsgerichte aanpak. Gemeenten weten als geen ander waar de nood het hoogst 
is.  

Stel gebiedsgerichte overlegstructuur in 
Per regio dient te worden bezien welke maatregelen in en rond de Natura 2000 gebieden op de 
korte en middellange termijn mogelijk zijn. Voor iedere regio dient daartoe zo snel mogelijk een 
overlegstructuur met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en Rijk te worden ingesteld. 
Deze overlegstructuur draagt zorg voor een versnelde uitvoering van de voorziene maatregelen en 
inventariseert welke maatregelen op de korte en middellange nog meer kunnen worden getroffen 
om de stikstofuitstoot te reduceren. Bovendien wordt deze belast met de monitoring van de 
effecten van de maatregelen.  Gemeenten kunnen hierin als partner niet ontbreken.  

 Stop met alleen crisismanagement, zet in op het nieuwe verhaal  
We kunnen niet langer op de pof leven. Wat nodig is een systematische lange termijn aanpak die 
leidt tot het oplossen van het vraagstuk. Nodig is het creëren van meer stikstofruimte voor het 
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden en voor de realisatie 
van woningbouwprojecten en infrastructurele projecten. Daartoe is het noodzakelijk dat er meer 
maatregelen komen die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Kust gemeenten zitten zo 
dicht op Natura 2000 gebieden die uitlopen vanaf de duinen dat hier een ruime ‘negatieve’ 
stikstofuitstoot nodig is om projecten te kunnen realiseren.  We hebben realistische maatregelen 
nodig die zicht geven op realisatie.  Overigens geldt dit ook voor woningbouwprojecten op zeer 
korte afstand van Natura 2000 gebieden. Het is niet aanvaardbaar hiermee te wachten tot het 
advies van het Adviescollege stikstofproblematiek over het lange termijn maatregelenpakket.  

Op dit moment wordt via stappen gewerkt aan het mogelijk maken van vergunningverlening via 
herstelmaatregelen, maar wij roepen ook op niet te wachten met de visie voor de langer termijn. 
Het is cruciaal om nu keuzes te maken en een nieuwe verhaal te ontwikkelen: waar willen we heen 
met Nederland. Betrek dit meteen bij de gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor is een meerjarige lijn 
nodig, die aansluit op lopende processen en visies, maar ook oog heeft voor de pad 
afhankelijkheden.  

  

  

 


