
Stikstofcrisis heeft grote impact voor boeren in ons gebied 

 

Afgelopen bijeenkomst was onze gast een LTO bestuurder van de Gelderse Vallei en tevens 

boer in het gebied. De stikstofcrisis was het thema. We kregen een goed inzicht hoe groot de 

emotionele impact is op de vele boerengezinnen door de voortdurende onzekerheid over de 

toekomst en niet adequate overheidsmaatregelen. 

Het kaartje van minister van der Wal was een katalysator voor veel acties onder de boeren, 

met als hoogtepunt de grote manifestatie op 22 juni in Stroe. 

De kern van de pijn bij de boeren op dit moment zit in de grote onzekerheid over de 

toekomst EN het onrechtvaardigheidsgevoel over de aanpak van de z.g. PAS melders. In 

2019 werd de z.g. PAS wet geschrapt na een arrest van de Raad van State en daardoor 

bleken 3000 boeren bedrijven in NL  (200 in GLD) opeens geen geldige vergunning meer te 

hebben. Zij hadden wel voldaan aan het melden van uitbreidingen bij de 

vergunningenverstrekker ( de Provincie), maar volgens de Raad van State was onvoldoende 

aangetoond dat er geen grotere stikstof uitstoot zou zijn.  

De centrale overheid heeft nog steeds geen oplossing gevonden om de z.g. PAS melders te 

legaliseren. Enerzijds staan Brusselse regels in de weg en anderzijds is er nog geen 

“stikstofruimte “gevonden om de verhoogde stikstof uitstoot van de PAS melders te 

compenseren. Overigens staat daarmee ook bouwend NL stil.  

LTO, natuurorganisaties en bouwend NL hebben samen al in een vroeg stadium van de 

discussie een plan ingediend “Duurzaam Evenwicht” dat zou moeten leiden tot een reductie 

van 40% stikstof uitstoot in 2040. Daar is tot nu toe nog niet veel mee gedaan, tot grote 

frustratie van de betreffende partijen. 

Er is veel discussie over hoe je nu de stikstof uitstoot objectief kan meten en wat exact de 

meetwaarden zijn van het referentiejaar 2018. Daardoor is het onmogelijk om te meten of 

reducties al dan niet gehaald worden. De kritische dispositiewaarde is daarbij leidend, maar 

er is veel discussie over deze meetfactor. Tot nu toe is er echter nog geen betere 

meetwaarde boven tafel gekomen.  

Nog veel meer zaken kwamen aan de orde met grote betrokkenheid van de aanwezigen. Het 

onrechtvaardigheidsgevoel over de aanpak van de centrale overheid overheerste.  

 


