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Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 

  

U heeft op 10 maart 2022 het commissiedebat stikstof. Graag brengen wij namens gemeenten onze 

aandachtspunten in om een constructieve bijdrage te leveren aan de stikstofreductie in Nederland. 

De 345 gemeenten in Nederland zijn een belangrijke partij in de uitvoering en staan dicht bij onze 

inwoners, bedrijven, gebruikers en bezoekers. Hun kennis van wat er leeft en specifiek is in 

gebieden, hoe opgaven met elkaar samenhangen, wat er nodig is om beleid te vormen dat 

uitvoerbaar en uitlegbaar is, zetten ze graag op een gelijkwaardige manier in. Gemeenten willen de 

stikstofopgave daarom gezamenlijk oppakken.  

 

Hieronder gaan wij in op wat wij vinden dat er moet gebeuren op de korte en lange termijn. 

1. Voorkom verdere vertraging en complexiteit in vergunningverlening en planprocedures; 

2. Geef beleids- en handelingsruimte aan gemeenten voor lokaal draag- en 

innovatiekracht om (stikstof)opgaven aan te pakken; 

3. Voorzie stikstofreductie van langetermijnzekerheid en toekomstperspectief voor natuur 

en mensen; 

4. Werk gebiedsgericht en maak zoveel mogelijk combinaties van opgaven en lokale 

belangen; 

5. Ontwikkel samen als één overheid expertise en capaciteit en zet het dienstbaar in voor 

gemeentes, provincies en waterschappen; 

6. Ontschot budgetten en stimuleer een lokale aanpak met financiële prikkels. 

 

Inleiding 

De onzekerheid rondom de stikstofopgave zorgt al geruime tijd voor hinder bij inwoners en 

ondernemers. Gemeenten vragen zich steeds meer af “Wanneer kunnen we nu eindelijk aan de 
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slag met de woningnood, de infrastructuur, het wegnemen van de onzekerheden bij veehouders? 

Wanneer kunnen we langetermijnzekerheid en perspectief bieden aan inwoners en bedrijven?”  

  

De opgaven in het landelijk gebied, waaronder stikstof, zijn omvangrijker en gedifferentieerder dan 

ooit. Evenals onderlinge verhoudingen in de samenleving zelf die (hierdoor) onder druk staan. 

  

Gemeenten hebben een sleutelpositie om hieraan bij te dragen omdat ze dichtbij de mensen staan. 

En dat willen ze ook, mits er lokaal genoeg handelingsruimte, ondersteuning en langetermijn-

zekerheid wordt geboden. De VNG geeft  hiervoor deze aandachtspunten mee, die ook veel 

samenhang hebben met de aandachtspunten van het IPO: 

  

Aandachtspunten korte termijn 

  

1. Voorkom verdere vertraging en complexiteit in vergunningverlening en planprocedures. 

Binnen de VNG komen stedelijke en landelijke belangen en spanningen en voelbaar 

samen. We moeten werken aan oplossingen voor de natuur en voor urgente 

maatschappelijke problemen die bovendien juridisch houdbaar zijn. Daarvoor moet de 

stikstofemissie aanzienlijk worden gereduceerd door:  

a. Zo snel mogelijk buiten aan de slag te gaan met bronmaatregelen en zo de stikstofruimte te 

creëren die lokaal nodig is om gewenste ontwikkelingen te starten. Denk bijvoorbeeld aan 

het Zuid Hollandse kustgebied waar er schaarste is aan (lokale) bronnen om de stikstof te 

reduceren t.b.v. intern en extern salderen. Daar zijn echter wel urgente maatschappelijke 

opgaven op het vlak van het realiseren van betaalbare woningen, waar een generieke 

reductie van stikstofoxide (NOx) meer voor de hand ligt dan inzetten op een reductie 

van  ammoniak (NH3).  

b. Het stikstofregistratiesysteem (SSRS) met onmiddellijke ingang openstellen voor provincie 

en Rijk. Vergunningaanvragen voor diverse projecten lopen nu vertraging op. Denk aan 

urgentie woningbouw, waardoor bouwdoelstellingen voor het huidige jaar en toekomstige 

jaren in het gedrang komen.. 

c. Rekenruimte overhouden waar het kan voor gemeenten die vergunningverlening stimuleert 

en stikstofreductie-uitgangspunten niet stoort. 

d. Maak het Aerius-register openbaar toegankelijk voor alle gemeenten, zodat duidelijk wordt 

wat de actuele depositieruimte is in de verschillende Natura2000-gebieden en gemeenten 

daar op voorhand op kunnen anticiperen. Het is nu onduidelijk wat het effect is van de 

genomen maatregelen om stikstofdepositieruimte te creëren (uitkoop 

varkenshouderijensnelheidsverlaging rijkswegen naar 100km/h). Zo is onduidelijk of er na 

de snelheidsmaatregel stikstofdepositieruimte is bijgekomen in het registratiesysteem 

SSRS en waar er stikstofdepositieruimte is bijgekomen.  

   

Aandachtspunten middellange en lange termijn  

  

2. Geef beleids- en handelingsruimte aan gemeenten voor lokaal draag- en innovatiekracht 

om (stikstof)opgaven aan te pakken. 

 De stikstofopgave is onderdeel van de transitie van het landelijk gebied. Dat is een nieuw en 

onbelopen pad. Hiervoor zijn nieuwe transitiepaden nodig en geen gebaande of dichtgetimmerde 

wegen. Geef gemeentes voldoende ruimte om invulling te geven aan (inter)nationale doelen, 

waaronder stikstofreductie. 
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Aan de voorkant kunnen we niet alles overzien wat effectief werkt en of en hoe de samenleving 

gaat meedoen. We weten ook dat innovatie vaak op lokaal niveau ontstaat mits daar (beleids- en 

regel)ruimte voor is. Om deze bottom-up-beweging optimaal te benutten, hebben gemeenten en 

andere decentrale overheden handelingsruimte nodig. Doe dat: 

• in aansluiting bij de identiteit van het gebied 

• met ruimte voor lokale belangen die niet altijd hetzelfde zijn als nationale belangen, en 

• vanuit innovatiekracht vanuit het bedrijfsleven en de samenleving.  

Op deze manier zorgen we voor meer draagvlak en eigenaarschap bij de lokale bevolking, 

bedrijven en lokale bestuurders om te komen tot een realistische, krachtige en gedragen uitvoering 

van de benodigde stikstofreductie.  

Bij een teveel dichtgetimmerde en top-down aanpak vanuit het Rijk wordt draag- en innovatiekracht 

te weinig benut. Deze beleidsruimte met daarbij een lerende aanpak sluit goed aan bij de principes 

van de Omgevingswet. 

  

3. Voorzie stikstofreductie van langetermijnzekerheid en toekomstperspectief voor natuur 

en mensen 

De inspanningen op de stikstofopgave zijn een middel gericht op het langetermijndoel van een 

toekomstbestendig landelijk gebied voor natuur, landschap, bewoners en (landbouw)bedrijven. Zorg 

dat de opgave vanuit heldere doelen wordt opgepakt die bijdragen aan een door de samenleving 

gedragen toekomstperspectief. Dat is ook werken vanuit (gemeenschappelijke) waarden, wat meer 

verbindend werkt dan uitsluitend sturende opgaven.  

  

Dit kost in het begin meer tijd, maar helpt om het lange transitieproces in het landelijk gebied 

meerwaarde te geven.  

In andere woorden: teveel inzetten op activiteiten uitkopen om stikstof te reduceren volstaat niet. 

Help daarom ook de blijvers aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ook hier geldt: een 

helder langjarig perspectief is een vereiste om investeringsbeslissingen op te kunnen baseren. 

Gemeenten en ook waterschappen en provincies weten daarvoor wat er leeft in een gebied hoe 

hieraan bij te dragen, waarvoor zij handelingsruimte nodig hebben om daarop te anticiperen:  

  

4. Werk gebiedsgericht en maak zoveel mogelijk combinaties van opgaven en lokale 

belangen. 

De optelsom van opgaven en functies vergt meer ruimte dan beschikbaar is. De eerste stap is 

zoveel mogelijk samenhang creëren. Wees ook duidelijk waar dilemma’s ontstaan en harde keuzes 

nodig zijn in stikstofreductie, wat lokaal sterk kan verschillen. De winst van een samenhangende 

aanpak is ook dat het inwoners en bedrijven meer zekerheid geeft wat van hen gevraagd wordt en 

waar ze hun toekomstplannen op kunnen inrichten (zie vorige punt). Bij een teveel gescheiden 

benadering van elke opgave (bossenstrategie, stikstofreductie en natuurherstel, klimaatadaptatie, 

woningbouwopgave, energietransitie, waterkwantiteit, -kwaliteit, veiligheid (KRW), etc.) is het 

ruimtebesparende effect van samenhang minimaal en de negatieve impact groter.  

Teveel sturen op enkele opgaven is sectoraal sprintjes trekken terwijl we met een heel team (als 

één overheid) een marathon moet lopen. Nu versnellen in stikstofreductie om urgente 

maatschappelijke opgaven op te lossen, vergt parallel daaraan lange termijn-zekerheid om verdere 

polarisatie in het landelijk gebied te voorkomen en maatschappelijke weerstand af te remmen. 

  

Bij een samenhangende en gebiedsgericht aanpak ontstaat ook meer zekerheid over de omvang 

van de transitie en maatschappelijke acceptatie om mee te doen als er ook aandacht is voor de 

identiteit en belangen van het gebied. Daarmee conformeren we ons ook aan de samenhangende 
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benadering en bestuurlijke ruimte voor gemeenten op basis van de Omgevingswet én deze twee 

afwegingsprincipes uit de NOVI: 

a. kwaliteiten en identiteit van een gebied staan centraal 

b. combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies 

Deze samenhangende aanpak vergt ook dat er meer interdepartementale samenwerking wordt 

ontwikkeld tussen het ministerie van LNV en andere ministeries. 

  

5. Ontwikkel samen als één overheid expertise en capaciteit en zet het dienstbaar in 

voor gemeentes, provincies en waterschappen.  

Er moet veel gebeuren wat veel menskracht en expertise vergt. Tegelijk is de arbeidsmarkt krap. 

Gemeenten zien hierin ook capaciteitsvraagstukken ontstaan. Alleen extra financiële middelen is 

niet voldoende. 

Handel als één overheid en zorg dat middelen worden benut voor benodigde expertise en capaciteit 

die gezamenlijk wordt geworven en ingezet. Voorkom dat je elkaars concurrent wordt op de 

arbeidsmarkt in het oplossen stikstof- en daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. 

  

6. Ontschot budgetten en stimuleer een lokale aanpak met financiële prikkels 

Wat gemeenten betreft, is het van belang dat de leefbaarheid van gebieden centraal staat, het kan 

daarom niet alleen gaan om saneren, maar ook om reconstrueren; de maatregelen moeten passen 

in een breder toekomstperspectief voor het landelijk gebied. Koppel de stikstofopgaven aan andere 

opgaven zoals klimaat, woningbouw, leefbaarheid, bereikbaarheid en aan de opgaven die lokaal 

spelen. Laat de instrumenten beter aansluiten bij integrale gebiedsprocessen en zorg voor 

ontschotting van de vele beschikbare budgetten van programma’s die een sectoraal doel nastreven 

in het landelijk gebied. Door het ontschotten van budgetten voorkomen we suboptimale inzet van 

middelen en bereiken we maximale kwaliteit.  

  

Stimuleer een regionale of lokale aanpak waar financiële middelen voor stikstofreductie ook ingezet 

kunnen worden voor lokale belangen en prioriteiten, mits stikstofdoelen behaald worden. Werk 

vanuit ‘drang’ en voorkom zoveel mogelijk ‘dwang’.  

Biedt daarbij vooraf ook garantie over beschikbaarheid en het uitvoerbaar verkrijgen van financiële 

middelen voor gemeenten en andere decentrale overheden om dit stimulerende proces. 

  

 


