
Standpunten stikstofdossier Flevoland

Regiegroep stikstof  Flevoland

Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de

drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Een drempelwaarde die

overeenkomt met de ons omringende landen kan zeker 90% van de huidige

impasse oplossen. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden

en bemesten grotendeel opgelost.

Flevoland: In principe hebben wij geen stikstofgevoelige gebieden binnen de

provincie Flevoland, hierdoor kunnen wij een hogere drempelwaarde hebben.

Uitbreiding van het stikstof meet- en monitoringnetwerk. Volledige

transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut

noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.

Flevoland: Goede metingen in Nederland en daarmee ook Flevoland geven rust

en een beleid gebaseerd op meetresultaten in plaats van op rekenmodellen.

Daarnaast verwachten we beleidscorrectie indien metingen afwijken van

huidige gebruikte rekenmodel.

1. Drempelwaarde

2. Stikstofmetingen en -onderzoeken

Naar aanleiding van het stikstofdossier in Flevoland hebben gedeputeerde

Harold Hofstra en een afvaardiging van onze Flevolandse boeren namens LTO

Noord, FAJK en NMV twee keer bij elkaar gezeten. We hebben zinvolle

overleggen gehad waarin gebleken is dat Flevoland niet verder gaat dan het

landelijke beleid. 

Gezien jullie extra overleg over Stikstof vinden wij het belangrijk jullie allen

goed te informeren over het stikstofdossier en de input vanuit onze

regiegroep Stikstof in Flevoland. In onderstaande 7 punten schetsen wij de

problematiek in de huidige beleidsregel.



4. Extern salderen
De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook

de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor ons

onbespreekbaar.

5. Afroming
30% Afroming van ammoniak leidt rondom de Natura2000-gebieden niet tot

emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere

verduurzaming

6. (Ont)schotting
Totdat de gebiedsaanpak rond Natura2000-gebieden is geïmplementeerd is

een schot tussen de veehouderij en andere sectoren en activiteiten

noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan bij volledige

instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof

worden uitgewisseld.

7. Nationaal Landbouw Investeringsfonds
Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissie-reducerende

technieken en praktijken.

Bij meer vragen over het stikstofdossier in Flevoland kunt u contact opnemen 

met

Vergunde rechten over het aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden

ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut.

Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO is bereid  hiervoor

juridische procedures te starten vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.

Flevoland: Flevoland heeft al aangegeven niet aan de huidige vergunningen te tornen.

Toch blijft er een groot vraagstuk m.b.t. de PAS-meldingen, dit moet gezien worden als

een vergunning. Belangrijk punt bij vergunningen zijn ook de veelvoorkomende

bedrijfsverplaatsingen binnen de provincie. Wat gebeurt er met vergunningen indien

een bedrijf zij het vrijwillig of door overheid ingrepen verplaatst?

3. Eens vergund, blijft vergund!


