
Position Paper

Opmerkingen van de VNG op de 
begroting Landbouw, Natuurbeheer 
en Voedselkwaliteit

U  behandelt in de week van 30 november tot 2 
december 2021 de begroting van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. 

Graag geeft de VNG u gemeentelijke standpunten 
mee op twee dossiers. Dat zijn:
1. Stikstofaanpak biedt nog geen oplossing
• Er moet op korte termijn stikstofruimte komen voor 

ruimtelijke ontwikkelingen;
• Een helder samenhangend toekomstbeeld voor het 

landelijk gebied en de agrarische sector is nodig;
• Het stikstofbeleid past niet in de NOVI. 

2. Vergroenen van de stad vraagt om 
samenwerking

• Zorg voor een integrale benadering van 
gebiedsontwikkeling, met aandacht voor 
vergroening vanuit het MIRT / 
leefomgevingsprocessen en regelingen 
woningbouw;

• Ontwikkel een financieringsmodel met substantiële 
ondersteuning van gemeenten om serieus te 
kunnen werken aan de opgaven op het vlak van 
groen en klimaatadaptatie;

• Focus op stimuleren en verleiden.

1 Stikstofaanpak biedt nog geen oplossing
Het rijk zet met de structurele stikstofaanpak stevig in op 
natuurherstel. De VNG moedigt het kabinet aan hier fors 
op door te blijven pakken. Op twee andere punten mist 
de VNG perspectief. De kabinetsplannen missen ontwik-
kelruimte om de enorme woonopgave te realiseren en 
bieden geen toekomstperspectief voor het landelijk 
gebied en de agrarische sector. Hieronder gaan we nader 
in op beide punten.

Stikstofaanpak biedt onvoldoende perspectief voor 
de urgente woningnood en het realiseren van andere 
maatschappelijke opgaven
Het kabinet stelt dat stikstofregels geen belemmering 
mogen zijn voor economisch herstel na de coronacrisis. 
Dat vinden wij ook. Het kabinet moet nu fors doorpakken 
op het creëren van ontwikkelruimte en de voorgestelde 
maatregelen zo spoedig mogelijk in uitvoering brengen. 
Dit voorkomt grote negatieve gevolgen voor innovaties, 
werkgelegenheid en woningbouw. 



De krapte op de woningmarkt vraagt nú stikstofruimte 
om te bouwen. Woningbouwprojecten kennen een 
lange voorbereidingstijd. Het is lastig om dan steeds 
opnieuw te berekenen of nog aan de stikstofregels 
kan worden voldaan. En om – wanneer als gevolg van 
een herberekening niet meer kan worden voldaan 
– projectsgewijs steeds opnieuw de stikstofdepositie-
ruimte te organiseren. Het ontbreken van stikstofde-
positieruimte heeft daarnaast niet alleen effect op 
plannen voor de woningbouw, maar ook voor de infra-
structuur, industrie en bedrijventerreinen. 

Gemeenten voelen deze urgentie en voorzien nog 
meer vertraging in (woning)bouwprojecten in de 
nabije toekomst. Daarom wachten gemeenten niet af 
en blijven ze ook zelf zoeken naar stikstofdepositie-
ruimte om projecten door te kunnen laten gaan. Dit 
vergt wel meer onderzoek en capaciteit en daarmee 
extra (bouw)kosten voor woningen. 

Een ander punt van zorg is de mismatch tussen de 
locatie van de vraag naar stikstofdepositieruimte en 
het aanbod. Daar waar de woningbouwbehoefte het 
grootst is, is het aantal salderingsbronnen het laagst.

• We verzoeken u de minister te vragen of het een 
bewuste keuze is dat door deze aanpak in 
bepaalde gebieden de woningbouwproductie 
steeds verder vertraagt.  

Een helder samenhangend toekomstbeeld voor 
het landelijk gebied en de agrarische sector is 
nodig 

Landelijk gebied
De VNG vindt dat we alle ruimtelijke vraagstukken die 
voortkomen uit maatschappelijke opgaven in samen-
hang moeten afwegen. En ook dat we samen de weg 
vooruit moeten vinden. De ruimte is nu eenmaal 
schaars en de opgaven zijn enorm. Het geheel van 
fysieke maatregelen moet erop gericht zijn om overal 
de leefkwaliteit te verbeteren en het vertrouwen in de 
overheid te herstellen. Er is een start met een 
Nationaal Programma Landelijk Gebied gemaakt en 
we werken daar graag als medeoverheid aan mee.

Agrarische sector 
Eén van de grote opgaven in het landelijk gebied is 
richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de 
agrarische sector. Nederland speelt wereldwijd een 
vooraanstaande rol als agro-land. Hoe kunnen we die 
sterke positie in de toekomst behouden en tegelijker-
tijd de boeren ondersteunen bij de benodigde transi-
ties? 
Het gaat immers niet enkel om de reductie van 

stikstof, maar om ondersteuning bij bredere keuzes. 
Bijvoorbeeld of het voor een veehouderij het beste is 
om te stoppen, de omslag te maken naar een biologi-
sche of kringlooplandbouw of te verplaatsen naar een 
andere locatie.

Stikstofbeleid past niet in de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI)
Het kabinet heeft vorig jaar de NOVI vastgesteld. Die 
richt zich op “die ontwikkelingen waarin meerdere 
nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes in 
samenhang moeten worden gemaakt tussen die nati-
onale belangen”.  

Zoals het stikstofbeleid nu ontwikkeld wordt, is er 
geen samenhang tussen alle nationale belangen. 
Daardoor past het niet binnen de uitgangspunten van 
de NOVI. Dit heeft tot gevolg dat bij gemeenten, 
waar de belangen voelbaar samen komen, geen 
ruimte is om het integraal op te pakken en geen 
ruimte voor vernieuwende aanpakken die bijdragen 
aan de samenhangende opgaven op de langere ter-
mijn.
 
Het ministerie dient zich in dit dossier als coördine-
rend departement op te stellen, waarbij de verschil-
lende nationale belangen betrokken en gewogen 
worden voordat keuzes gemaakt worden. Hierbij is 
van belang dat er voldoende beleidsruimte blijft 
zodat gemeenten en provincies maatwerkoplossingen 
kunnen realiseren, passend bij de kenmerken van het 
gebied. Dat is ook een uitgangspunt in de NOVI. 

We verzoeken u de minister te vragen het beleid en 
instrumenten meer in samenhang te brengen met de 
brede opgaven waar de samenleving voor staat. Deze 
vraag ligt ook voor bij de formerende coalitiepartijen

2 Vergroenen van de stad vraagt om 
samenwerking

Zorg voor een integrale benadering van 
gebiedsontwikkeling, met aandacht voor 
vergroening vanuit het MIRT / 
leefomgevingsprocessen en regelingen 
woningbouw 
Groen moet een integraal onderdeel van stedelijke 
ontwikkeling en inbreiding zijn. Als door het rijk mede 
bijgedragen wordt in bijvoorbeeld volkshuisvestings- 
of bereikbaarheidsopgaven, dan zou de groenopgave 
(naast zaken als de energietransitie) daar idealiter een 
integraal onderdeel van moeten kunnen zijn. Dat mist 
nu. Een aanvraag op groen is niet in te dienen bij het 
volkshuisvestingsfonds voor leefbaarheid.  Vanuit het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 



Transport (MIRT) kunnen investeringen in een groene 
leefomgeving die fietsen en wandelen stimuleren niet 
gedekt worden. Daarnaast gelden zeer hoge drem-
pelbedragen voor cofinanciering van het rijk waardoor 
goedkopere en beter passende oplossingen (zoals 
het stimuleren van fietsen en wandelen in het groen) 
uitgesloten zijn.

Het realiseren van kwalitatief hoogwaardig groen in 
combinatie met intensiever wordend ruimtegebruik is 
een uitdagende opgave die een integrale groeninclu-
sieve ruimtelijke benadering vereist vanaf de initiatief-
fase van een ontwikkeling. Het aanvankelijk buiten 
beschouwing laten van groen bij een ontwikkeling, of 
het als bijzaak beschouwen, kan achteraf alleen tegen 
hoge kosten weer worden gecompenseerd met een 
over het algemeen minder groen resultaat.

• We pleiten vanuit gemeenten voor structurele 
budgetten zonder schotten om alle opgaven het 
hoofd te kunnen bieden.

Ontwikkel een financieringsmodel met 
substantiële ondersteuning van gemeenten
Het realiseren van de groenopgave kost veel geld, 
maar heeft veel maatschappelijke baten. Helaas ver-
taalt zich dat niet direct door in financiële inkomsten 
voor gemeenten. Gemeenten kunnen de bekostiging 
van de groenopgave niet alleen dragen, daarbij is 
hulp nodig van het rijk.

• Ontwikkel een financieringsmodel met substanti-
ele ondersteuning van gemeenten om serieus te 
kunnen werken aan de opgaven op het vlak van 
groen en klimaatadaptatie.

Focus op stimuleren en verleiden
Voor een goede uitvoering is het noodzakelijk dat 
gemeenten en ook inwoners aangehaakt zijn. In 
eerste instantie zien we niet direct baat bij verplichtin-
gen. Het is belangrijk kennis te vergroten over de 
effecten van keuzes voor soorten groen en bodembe-
heer. Het stimuleren en ondersteunen van gemeente-
lijke initiatieven en inwonersinitiatieven vormen voor 
ons het startpunt. Handreikingen en kennisplatformen 
kunnen daarbij helpen. Hierbij is het belangrijk ons te 
realiseren dat groen niet hetzelfde is als natuur.


