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Betreft Reactie brief aan het kabinet over de stikstofmaatregelen.

Geachte heer Van den Hengel,

Veel dank voor uw brief waarin u - namens het gemeentebestuur Opmeer - uw 
zorgen uitspreekt over het draagvlak voor de stikstofmaatregelen en u oproept 
om in gesprek te gaan met de sector. Ik waardeer uw input zeer.

In uw brief geeft u aan dat u overtuigd bent dat innovatie een belangrijke rol kan 
spelen om de hoeveelheid stikstof te reduceren. Ik deel deze gedachten met u. 
Innovatie zie ik als een belangrijk instrument dat bij kan dragen aan het behalen 
van de stikstofdoelen en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de door het 
kabinet gekozen aanpak. Echter, het is ook goed te beseffen dat met innovatie 
alleen we de beoogde verbetering van de natuur niet kunnen realiseren.

In uw brief verwijst u naar de emissie-kaart die is opgenomen in de startnotitie 
'Nationaal Programma Landelijk Gebied'. Deze kaart bevat richtinggevende 
emissiedoelen en is bedoeld als een van de hulpmiddelen voor provincies om 
gebiedsprocessen vorm te geven. Uw signaal dat agrarische makelaars en banken 
met dit kaartje de boer op gaan is zorgwekkend. Dit signaal laat ik dan ook zeker 
niet links liggen en neem ik mee in onze verdere gesprekken met agrarische 
ketenpartijen en de banken.

Als kabinet willen we, zoals u ook voorstelt, graag met de sector in gesprek over 
de voorgenomen stikstofmaatregelen. Het kabinet heeft de heer Remkes gevraagd 
als onafhankelijk gespreksleider tussen betrokken partijen en het kabinet. Wij 
volgen de intentie en opzet van de heer Remkes. Dit betekent dat er, wat het 
kabinet betreft, een open gesprek tussen de sectorpartijen en het kabinet kan 
plaatsvinden, waarbij begrip is voor eikaars situatie. Op deze manier hoop ik dan 
ook betekenis te geven aan uw oproep.

Hoogachtend,

Henk Staghouwer
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Directoraat-generaal Agro 
Directie Strategie, Kennis en 
Innovatie
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