
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022  
Onderwerp: Oplossing scenario voor stikstofprobleem 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
In de afgelopen weken heb ik gewerkt aan een scenario met oplossingsrichtingen voor het 
stikstofprobleem. Ook in Flevoland wordt er veel nagedacht over oplossingen. Ondertussen heb ik 
mijn ideeën besproken met senior adviseur Wet Natuurbescherming van de provincie, maar ik zou 
het ook graag onder de aandacht brengen van de politieke fracties van de Provinciale Staten.  
Is het mogelijk dat u deze notitie toestuurt aan de leden van deze politieke fracties in de Provinciale 
Staten?  
 
Het zijn dus ideeën die heel concreet kunnen meehelpen aan het oplossen van het stikstofprobleem, 
waarbij het toegespitst is op de provincie Flevoland. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Vriendelijke groet, 
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Oplossing scenario voor stikstof 

In deze tijd van onrust en protest over de stikstofplannen van de overheid wil ik graag een scenario 
schetsen om het stikstofprobleem op te lossen. Het zal vast niet volledig zijn, maar geeft een richting 
aan om in te denken. Hier wordt niet uitgegaan van gedwongen bedrijfsbeëindiging of van 
gedwongen inkrimping van het aantal dieren op bedrijven. Hier wordt juist uitgegaan van creativiteit 
van ondernemen, met zorg voor het blijven produceren van essentieel voedsel in de provincie 
Flevoland die juist specifiek geschikt is voor dit doel. 

Belangrijk voor het draagvlak van de oplossingen is dat duidelijk is dat iedereen moet bijdragen aan 
de oplossing. Ook goed om te realiseren dat de landbouw een uitzonderlijke positie inneemt. Van 
alle sectoren is de landbouw de enige sector die naast het veroorzaken van stikstof- en ammoniak 
emissie, ook stikstof vastlegt en wel in waardevolle en kostbare voedingsmiddelen en andere 
grondstoffen. Alle andere sectoren produceren alleen stikstof.  

Dat er een probleem is, daar is iedereen het wel over eens. Over de oplossing niet. 

In het onderstaande staan twaalf stappen om dit probleem aan te pakken. De laatste drie punten zijn 
extra mogelijkheden om het probleem van meerdere creatieve kanten aan te pakken. 

1. Omvang van het probleem en Overheid

Laat de overheid landelijk de omvang van het totale stikstof probleem vaststellen en kwantificeren 
per sector. Daarna moet de overheid de regie nemen om te bepalen hoeveel elk van deze sectoren 
aan stikstof moet inleveren.  Korting kwantificeren in hoeveelheid en niet in procenten. 

https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2436073-het-stikstofprobleem-is-echt-nederlands-
uitgelegd-in-acht-grafieken 
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2. Taak van de Provincie

Vervolgens moet de overheid duidelijk maken hoeveel stikstof verminderd moet worden per 
provincie, waarbij rekening moet worden gehouden met waar de grootste stikstofproducenten 
zitten, waar de overheid de natuur wil ontzien en waar de landbouwproductie moet plaatsvinden. 
Overheid moet dus de stikstofkorting kwantitatief over de provincies verdelen. Hierbij kan ook 
gekeken worden of de landelijke norm wel van toepassing is. Er zijn rapporten die aangeven dat deze 
te hoog zijn omdat er ook een fictieve stikstof depositie vanuit de Noordzee wordt meegenomen. 
Door een correctie op het RIVM model zou 2,2% van de stikstofdepostie verminderd kunnen 
worden. (Zie artikel) 

3. Provincie intern

De provincie moet vervolgens, samen met de provinciale landbouw vertegenwoordigers (LTO enz.), 
met de TBO’s (terrein beherende organisaties zoals: Waterschap, Agrarische Collectieven (b.v. FAC), 
Landschapsbeheer Flevoland, Natuurmonumenten) vaststellen wat de kwetsbare gebieden zijn in de 
provincie, waar er dus stikstof ingeleverd moet worden en waar de landbouw kan blijven. Hierbij kan 
ook rekening worden gehouden met de overwegende windrichting om de breedte van de 
depositiezones vast te stellen. 
Zie hiervoor het artikel over maatwerk bij stikstofgevoelige gebieden:  
https://www.foodlog.nl/artikel/natuur-heeft-geen-algemene-stikstofnormen-maar-maatwerk-
nodig/allcomments/ 

4. Provincie uitvoering

De provincies kunnen vervolgens gaan inventariseren welke landbouwers hun bedrijf in de komende 
tijd willen beëindigen.1 Daarvoor kunnen meerdere redenen zijn b.v. geen opvolger, of dat het bedrijf 
niet langer rendabel is.  Nu is het nog vaak zo dat het bedrijf verkocht wordt aan de meest biedende, 
maar dat is niet altijd in het belang van de landbouw of de natuur. Op dit moment biedt het 
Rijksvastgoedbedrijf weer 580 hectare landbouwgrond uit de IJsselmeerpolders in de vrije verkoop te 
koop aan. https://www.biedboek.nl/nl/ Het is beter dat deze bedrijven opgekocht worden door de 
opnieuw op te starten Dienst Landelijk Gebied (DLG, opgeheven in 2015) en deze gronden als 
ruilgrond onder brengen in een landelijke “Grondbank”. Dus over de provincies heen.  Een 
ruimhartige vergoeding moet worden geboden aan de stoppende landbouwers2. Hiervoor kan de 25 
miljard worden gebruikt die de overheid beschikbaar heeft gesteld. 

Als er alleen maar gefocussed wordt op een vrijwillige opkoopregeling (Landelijke 
beëindigingsregeling veehouderijlocaties), dan zal blijken dat het totale bedrag van de 

1 Ongeveer 24.000 agrarische bedrijven stoppen in de komende twintig jaar. Het gaat om veelal kleinere 
bedrijven van agrariërs die ouder zijn dan vijftig en geen opvolger hebben. 

2 Bij 1,5% beëindiging per jaar stoppen er de komende 5 jaar 65 (vd 869) akkerbouwers en 16 (vd 212) 
melkveehouders in Flevoland. Dat kost ong. een half miljard investering als deze grond in rijkshanden komt en 
ingezet kan worden om de kwetsbaarste gebieden om te zetten in boeren-natuurbeheer (vgl Hakvoort-
Waalkens-Keijzer) 
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opkoopregeling veel te laag is en dat juist niet de boeren uit de kwetsbare gebieden zullen meedoen. 
DLV geeft al aan dat de opkoopregeling hoogstwaarschijnlijk veel te laag is:  

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=241322&b=220722 

5. Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Grondbank

DLG kan vervolgens gaan kijken naar oplossingen voor boeren die hun bedrijf hebben in de door de 
provincie aangewezen kwetsbare gebieden. Voor degenen die willen stoppen, kan een stopregeling 
worden voorgesteld. Voor degenen die door willen gaan met hun bedrijf is een bedrijfsverplaatsing 
mogelijk naar de gebieden die door DLG opgekocht zijn en waarvan de grond beschikbaar is in de 
Grondbank. Deze bedrijven kunnen geholpen worden om hun bedrijf voort te zetten op een nieuwe  
plek. Daarvoor kan de grond van de Grondbank beschikbaar worden gesteld. Eventueel zal een vorm 
van grondruil moeten worden toegepast om een efficiënt bedrijf te kunnen creëren. De 
medewerkers van de voormalige DLG kunnen hiervoor hun kennis en ervaring inbrengen. 

6. Bescherming Kwetsbare gebieden

Voor de kwetsbare gebieden moet vervolgens een beheerregeling worden vastgesteld. Het kan zijn 
dat deze grond door de TBO’s beheerd gaat worden als “Nieuwe natuur”3. Het kan ook zijn dat één 
van de stoppende agrariërs een beheerovereenkomst krijgen aangeboden, waarbij een goed 
inkomen wordt gegarandeerd bij extensief en stikstofarm gebruik van deze gronden. Op deze manier 
kan het agrarisch landschap in stand worden gehouden zonder dat er overlast ontstaat door een 
teveel aan stikstof. Denk ook aan de mogelijkheid om juist in deze kwetsbare gebieden ruimte te 
reserveren voor Biologische of BD bedrijven die geen kunstmest en geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Die zouden daar een bijzonder goede taak kunnen hebben.  

7. Huizenbouw, wegen en energie

Als er zo in kwetsbare gebieden minder stikstof vrij komt, komt er landelijk weer ruimte om huizen te 
bouwen en wegen aan te leggen. Het is dus niet de bedoeling om huizen te bouwen op de grond die 
vrijkomt van de stoppende landbouwbedrijven. De gemeenten zullen zelf bouwgrond moeten 
verwerven rond hun gemeenten en daar een goede prijs voor betalen. Het zou wel een goede zaak 
zijn als de landelijke overheid, samen met de provincies de regie nemen over de gebieden waar 
woningen kunnen worden gebouwd. Waar grond over is, kan eventueel gekeken worden of er 
energie productie mogelijk is met zonnecellen, hoewel ik hier liever geen goede landbouwgrond voor 
wil opofferen. 

8. Tijdsbestek

Voor dit hele proces zal eerst een jaar nodig zijn om het helemaal uit te werken. Daarna moet je een 
jaar of 10 nemen om het uit te voeren.  Bij goede resultaten kan dit voortgezet worden.  

3 Bijvoorbeeld de Burchtkamp aan de Meerkoetenweg, Lelystad 
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9. Conclusie

In feite wordt het probleem opgelost door een goed gebruik te maken van de bedrijven die toch al 
stoppen, zonder dat deze productiecapaciteit meteen weer gebruikt wordt voor bedrijfsuitbreiding 
van bestaande bedrijven. Het zal dus resulteren in zowel een productieverlaging als in een verlaging 
van de hoeveelheid stikstof die vrijkomt in de landbouw. Dit draagt dus zowel bij aan het verlagen 
van de stikstofdepositie, als aan het ondersteunen van biodiversiteit in het agrarisch gebied. 

10. Circulaire mestverwerking

Vanwege de hoge kosten van het aardgas, het overschot aan mest en het mogelijk afschaffen van de 
derogatie stel ik het volgende voor. De overheid zou kunnen stimuleren dat er een aantal grote 
mestvergisters worden geïnstalleerd vlak naast glastuinbouwgebieden. Door dit op meerdere 
geschikte plekken in het land te organiseren, hoeft niet met mest door het hele land te worden 
gereden.  Bij deze vergistingscentra kan dan de overtollige mest gebracht worden om te vergisten. 
De restwarmte die bij dit proces ontstaat kan rechtstreeks gebruikt worden om de kassen te 
verwarmen. Het gas wordt benut in een warmtekrachtkoppeling waardoor er stroom wordt 
gegenereerd en tegelijk warmte voor de kassen. Op die manier krijg je een hoog rendement van het 
gas. In deze vergisters kunnen tegelijk plantaardige resten van de gewassen uit de kassen en 
omliggende landbouwbedrijven worden vergist. Het is daarmee een “Co-vergistingsproces”. De 
stroom kan gebruikt worden voor verlichting en ventilatie in de kassen. De CO2 die geproduceerd 
wordt door de WKK wordt meestal gebruikt in kassen voor CO2 bemesting en komt dus ook niet in 
het milieu terecht komt. Een deel van de warmte is nodig om het vergistingsproces op temperatuur 
te houden, maar dat is wel afhankelijk van het type proces waarvoor gekozen wordt.  

In Engeland is ervaring met het verwerken van het vergistingsslib of digistaat in korrels. In Nederland 
gebeurt dat ook met kippenmest. Deze korrels kunnen gebruikt worden als vervanger van kunstmest. 
Met de restwarmte van de vergister en WKK kan het slib gedroogd worden. Op deze manier spaar je 
veel gas uit en kun je een deel van het mestoverschot verwerken. Bij grootschalige verwerking van 
slib tot mestkorrels kan de samenstelling geanalyseerd worden, zodat akkerbouwers het goed 
kunnen gebruiken voor hun nauwkeurige bemesting. Zelfs beter dan bij verse dierlijke mest. Het kan 
daarmee goed gebruikt worden als vervanger van kunstmest en kan heel veel aardgas besparen.  

10.1 Optie 1  Kassengebied Ens 

Het zou mogelijk zijn om een vergister te plaatsen bij het kassengebied bij Ens. Daar zou mest 
vergist kunnen worden wat overtollig is bij de veeboeren die in de buurt hun bedrijven hebben 
(o.a. Zwijnsweg) of iets verder uit de buurt. Door hier een vergister neer te zetten kun je gas 
produceren voor een Warmtekracht koppeling (WKK). De Warmtekracht koppeling produceert  
warmte als bijproduct die je kunt gebruiken voor de verwarming van de kassen en waarmee je 
dus veel aardgas uitspaart. Eventueel kan het warme water ook gebruikt worden voor de nieuwe 
huizen in aanbouw bij Ens. Het vergistingsresidu (digistaat) kan in de vorm van pellets terug 
geleverd worden aan de veehouderijbedrijven, waardoor daar minder kunstmest nodig is. Op 
deze manier wordt de landbouw cyclisch ondersteund. 

10.2 Optie 2 Mestdrogerij bij Ketelhaven 
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Bij de mestdrogerij bij Ketelhaven zou ook een co-vergister geplaatst kunnen worden. Door het 
gas te gebruiken voor een WKK koppeling, kan stroom geproduceerd worden die geleverd kan 
worden aan het netwerk dat voor de nieuwe windturbines van Windpark Blauw is aangelegd.  

De mestdrogerij zou ook het vergistingsresidu kunnen verwerken tot pellets. Het 
vergistingsresidu van andere vergisters zou hier tevens verwerkt kunnen worden omdat zij hier 
meer ervaring mee hebben. De warmte van de WKK-vergister kan hiervoor gebruikt worden.  

Een extra mogelijkheid voor deze locatie ligt in het feit dat de eigenaar van de mestdrogerij, de 
Dronter ondernemer Groenenboom, ook plannen heeft om in het buitendijkse gedeelte van 
Ketelhaven 54 appartementen te bouwen. Deze plannen zijn al in een ver gevorderd stadium, 
Het zou dus een uitgelezen kans zijn om deze 54 appartementen te verwarmen met warmte van 
een vergister / warmtekrachtkoppeling die bij de mestdrogerij kan staan. Als de provincie hierin 
stimuleert, kan er heel veel aardgas bespaard worden en dus positief gewerkt worden aan de 
biodiversiteit van dit gebied. 

11. Precisielandbouw en innovatie

Precisielandbouw kan nog veel meer gebruikt worden om de hoeveelheid kunstmeststikstof te 
verminderen en de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen te beperken.  De techniek is hier al 
voor ontwikkeld, maar door hier wat subsidie op te zetten kan het veel breder toegepast worden. 
Minister van der Wal heeft nu ook aangegeven dat ze een bredere kijk op de kwaliteit van natuur wil 
toestaan en niet alleen wil richten op de Kritische Depositiewaarde. Door energie te steken in meer 
precisielandbouw kan veel meer  bespaard worden op chemie in de landbouw. Daarnaast kan meer 
gebruik gemaakt worden van verzorgingsrobots die 24 uur per dag (via GPS) kunnen schoffelen. 
Daardoor hoef je niet met zware trekkers (diesel) op het land te komen. Een nevenvoordeel is dat er 
minder bodemverdichting is. De nieuw op te richten Ecologische Autoriteit zou hier ook aandacht 
aan kunnen besteden.  
Hiernaast zou aandacht besteed kunnen worden aan de ontwikkeling van trekkers op waterstof of 
elektrisch aangedreven trekkers. Per slot van rekening hebben steeds meer agrarische bedrijven zelf 
zonnecellen op het dak en die zouden kunnen helpen. Je zit alleen nog met de laadtijd van de accu’s. 
Dat zou opgelost kunnen worden met verwisselbare accupakketten. Mijn voorstel is daarom om 
subsidie te geven voor de aanschaf van precisie apparatuur die besparing geeft op stikstof, op 
aardgas en op diesel. 

Wat betreft innovatie in de bedrijfsvoering kan gedacht worden aan een korting op de pacht voor 
verminderd gebruik van stikstof uit kunstmest. Je kunt daarbij denken aan een korting van 10% op de 
pacht bij een vermindering van 10% stikstof uit kunstmest. Daarbij is het goed uit te gaan van een 
gemiddelde pacht. De boeren op bedrijven met minder goede grond betalen iets minder pacht, maar 
krijgen dan toch een flinke tegemoetkoming. Dat is terecht omdat op die minder goede grond het 
moeilijker is om met minder stikstof te produceren. Bovendien is de tegemoetkoming zo 
eenvoudiger toe te passen en dus sneller te realiseren. Nu is het natuurlijk zo dat de pacht niet geïnd 
wordt door de provincie zelf maar door andere instanties. De provincie zou deze “korting” wel 
kunnen regelen via een subsidie aan de boeren die aan deze voorwaarde voldoen. 
Met een dergelijke actie laat je het aan de creativiteit van de boeren zelf over om een oplossing te 
bedenken en niet om hen een methode op te leggen.  
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12. Eiwitgewassen

Een van de vragen van de EU is om meer eiwitgewassen te telen. Er is een tekort aan eiwitgewassen 
in de EU, waardoor de prijzen van de vleesvervangers toenemen, wat dus ook meehelpt aan een 
hogere inflatie. Daarnaast kunnen meer eiwitgewassen de stikstofbehoefte verminderen, omdat 
eiwitgewassen (vlinderbloemingen) zelf luchtstikstof vastleggen via hun wortelknolletjesbacterien. Er 
wordt nu onderzoek gedaan om meer eiwitgewassen te verbouwen, maar heb probleem ligt 
hoofdzakelijk bij de politiek en regelgeving. Door een overeenkomst uit 1992 tussen EU en de VS 
wordt er meer en goedkopere soja4 geïmporteerd, waardoor het voor de boeren niet meer lonend 
was om veldbonen te verbouwen. In Nederland zijn jarenlang veldbonen verbouwd als eiwitgewas en 
dat ging heel goed. Er is dus eigenlijk geen behoefte om naar nieuwe gewassen te zoeken. Het is zelfs 
zo dat een paar jaar geleden nog een actie geweest is met grootwinkelbedrijven om vegetarische 
Flevoboonburgers te produceren met flevolandse veldbonen en dat ging goed. Dit zou in 
samenwerking met grootwinkelbedrijven dus weer opgepakt kunnen worden.  Zie in dit kader: 
https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/actieplan-naar-een-landelijke-
veldboonketen.pdf 

Op dit moment is een Greandeal Ewitgewassen gesloten door 56 instanties, waaronder Aeres 
Hogeschool en Provincie Flevoland. Dit kan helpen waardoor de telers een gegarandeerde 
vergoeding krijgen. https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-eiwitrijke-gewassen 

Een extra waarde van de veldboon is dat het een uitbundig bloeiend gewas is, wat heel waardevol is 
voor de insectenbiodiversiteit. 

13. Wat eerst…

Er zijn dus heel veel mogelijkheden om iets aan het stikstofprobleem te doen, sommigen kosten 
meer tijd en anderen minder. Mijn voorstel zou zijn om met laaghangend fruit te beginnen. Begin bij 
de boeren zelf. Die kunnen het snelst schakelen. Dus met de actie van korting op de pacht bij 10% 
minder stikstofkunstmest en met de subsidie voor besparende apparatuur.  De rest kan daarna 
opgepakt worden. Duidelijk is dat er niet op één maatregel gericht moet worden, maar op meerdere 
tegelijkertijd.  

Het stikstofprobleem moeten we niet geïsoleerd benaderen, maar inkaderen in een paradigmaswitch 
naar een echt duurzame landbouw, die voor een deel nog best heel intensief en high-tech - maar 
toch schoon- kan zijn. 

4 Omkering van regelgeving ( Ook op andere veevoergrondstoffen) is zeer urgent, zeker gezien de verwoesting 
van de Amazonas en de Chaco in Lat.Am en bij grote gebieden op Sumatra en in Thailand. 
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