
  

    
 
 
 
 
 
 
 

Constaterende dat: 

• de stikstofuitstoot (ammoniak en stikstofdioxide) in Nederland al bijna 50 jaar 
veel te hoog is; 

• door de kabinetten Rutte, door het bewandelen van allerlei zijwegen en 
geitenpaadjes, het maken van keuzes in het verminderen van de uitstoot van 
stikstof steeds werd uitgesteld; 

• ondertussen in alle sectoren, waaronder de landbouw, steeds werd 
geïnvesteerd in oplossingen die bij lange na niet voldoende waren om de 
uitstoot van stikstof afdoende te verminderen; 

• dit ertoe geleid heeft dat er, ook in Noord-Holland, grote problemen zijn 
ontstaan voor volksgezondheid, water-, bodem- en luchtkwaliteit; 

• schaalvergroting en zogenaamde innovatie in landbouw en veehouderij een 
doodlopende weg is gebleken, waardoor marges van boeren afnemen en zij 
geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen; 

• de agro-industrie, de veevoederbedrijven, de banken en de supermarktketens 
ondertussen grote winsten hebben gemaakt over de ruggen van de 
boerenbedrijven;  

• de positie van de boer in de gehele keten versterkt moet worden ten opzichte 
van de agro-industrie, veevoederbedrijven, banken en supermarkten, zodat 
daadwerkelijk de omslag kan worden gemaakt  naar kleinere circulaire 
boerenbedrijven; 

• vele boeren als natuurbeheerders vogels beschermen en de biodiversiteit 
trachten te vergroten; 

• het uiteindelijk gaat om het redden van de Nederlandse natuur en 
biodiversiteit, zodat ook toekomstige generaties mensen, dieren en planten 
een toekomst hebben in Nederland; 

• daartoe een transitie moet komen in vele sectoren, waaronder de landbouw en 
veehouderij, om het stikstofprobleem te tackelen. 

 

Overwegende dat: 

• vooralsnog € 25 miljard landelijk beschikbaar is voor het oplossen van het 
stikstofprobleem in Nederland; 

• met deze € 25 miljard boeren en fabrieken verleid moeten worden om te 
verduurzamen, (vrijwillig) uitgekocht te worden of zelfs worden onteigend; 
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• deze € 25 miljard moet worden opgebracht door de belastingbetaler, terwijl de 
stikstofcrisis direct en indirect werd veroorzaakt door banken en investeerders, 
die wel de opbrengsten incasseerden,  maar verzuimden in de leefbare 
toekomst van Nederland te investeren; 

• er in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, allereerst wordt gekeken 
naar de landbouw en veehouderij, als eerstaangewezenen om de stikstofcrisis 
te bezweren; 

• pas later wordt gekeken naar andere sectoren, zoals de industrie, de luchtvaart, 
de scheepvaart en het wegverkeer, terwijl in Noord-Holland grote 
stikstofproducenten als Tata Steel, Schiphol, Olam en Cargill actief zijn. 

 

Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven; 

• contact op te nemen met de Rijksoverheid en deze te laten weten dat Noord-
Holland van mening is dat iedere sector zich grote inspanningen moet 
getroosten om de stikstofcrisis te bezweren; 

• de indruk weg te nemen dat het alleen de boeren zijn die moeten boeten voor 
de stikstofuitstoot, maar ook de industrie, de luchtvaart, de scheepvaart en het 
wegverkeer hun stikstofuitstoot onmiddellijk moeten terugdringen; 

• de financiële lasten van de van de stikstofreductie en transitie in de landbouw 
en veehouderij eerlijk verdeeld moeten worden over de hele keten van agro- 
industrie, veevoederbedrijven, banken en supermarkten, waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten dragen; 

en ondertussen:  

• een ambitieuze integrale aanpak uit te werken voor de reductie van ammoniak 
en stikstofdioxide, waarbij in alle sectoren (landbouw, industrie, luchtvaart, 
scheepvaart en wegverkeer) voor hun eerlijke deel bijdragen in de 
stikstofreductie; 

• ruimte te bieden voor regionaal maatwerk waarbij uitgangspunt is dat de 
grootste vervuilers het meeste reduceren; 

• boeren te ondersteunen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor 
duurzame, biologische en circulaire vormen van landbouw. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

SP, 

Anna de Groot  


