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Nieuwe aanpak kabinet onvoldoende
De nieuwe aanpak van het kabinet van het stikstofprobleem schiet tekort. Er 
is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch 
zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het 
Adviescollege Stikstofproblematiek.
De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de 
kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op 
eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden een streep door haalde.
Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26% te 
verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50% moeten zijn, en 
dan niet als streven, maar als verplichting. 
"Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele 
aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake 
van het zoeken naar rek en ruimte".
Volgens Remkes heeft de corona-crisis het stikstofprobleem niet opgelost, 
"integendeel". Hij wees erop dat er nog een lange weg met flinke maatregelen te 
gaan is. Herstel van natuur zonder stikstofreductie is geen optie, dat zou dweilen 
met de kraan open zijn, aldus Remkes.

Boerenuitkoop niet vrijwillig
Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen 
op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van 
kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de 
commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste 
inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40% 
verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak."
Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te
voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door 
het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS).
De commissie-Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al 
maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de 
maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en 
uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening 
van Lelystad Airport is uitgesteld.

Meer natuurgebieden
Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met € 5 
miljard in 10 jaar wil het kabinet natuurgebieden herstellen en bedrijven (waaronder
boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen.
Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden
omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De 



commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen.
Minister Schouten van Landouw zegt in een reactie de "ferme adviezen" te gaan 
lezen. "We zijn steeds verder aan het leren hoe we dingen moeten aanpakken." De 
minister zei dat dit dossier geen gemakkelijke oplossingen kent en dat de discussie 
over stikstof na vandaag niet voorbij is.
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