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Biodiversiteit = leven
De neerslag van stikstof in de vorm van ammoniak en NOx / stikstofoxiden zorgt voor
een verzuurde bodem. Dit is schadelijk voor de biodiversiteit.
Waarom is biodiversiteit ook al weer belangrijk?
Biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en
de bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons
eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.
Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische
ecosystemen, kan het verdwijnen van één soort een vergaande impact hebben op onze
hele voedselketen. Op dit moment verliezen we natuur op een schaal en met een
snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten
met uitsterven bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis.
Beperking van de neerslag van stikstof is letterlijk van levensbelang voor de hele
aarde.
Juridische verplichting
Stikstof en natuurherstel zijn geen ‘relevante thema’s’ waar nog langer politieke
discussie over gevoerd kan worden of keuzes in gemaakt kunnen worden. Inmiddels is
duidelijk dat vermindering van stikstofneerslag ook een keiharde juridische
verplichting is. Deze verplichting is in 2019 erkend en afgedwongen door onze
hoogste bestuursrechter.
Dat vermindering nu met draconische maatregelen moet worden afgedwongen is
veroorzaakt door illegaal beleid van voormalig bestuurders.
De tijd van discussie, consensus en afweging van belangen is geweest. Onze
successievelijke regeringen hebben 30! jaar het probleem voor zich uitgeschoven, vol
wel wetende en gewaarschuwd door de EU dat het natuurbeleid niet zo werkt.
Helaas is het een ecologische en juridische werkelijkheid dat het niet meer
onbespreekbaar kan zijn dat agrarische ondernemers, op basis van uitkomsten van
modellen, verplicht zouden worden te stoppen of te verplaatsen. De modellen
diskwalificeren op basis van wensbeelden is de kop in het zand steken.
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Ten aanzien van de motie:
De leefbaarheid van de buitengebieden is niet het enige wat onder druk staat. De
leefbaarheid van de aarde staat onder druk. We staan aan de vooravond van een
ecologische ramp, die al het leven op aarde bedreigt, niet alleen dat van de agrariërs in
de buitengebieden.
Landelijk zijn we al 30 jaar bezig met eerst in te zetten op innovatie, een
gebiedsgerichte en integrale aanpak en een herziening van de natuurbeschermingswet,
waarbij wordt aangesloten op Europese standaarden op het gebied van methode van
meten en regelgeving. We hebben op ecologisch en juridisch vlak geen tijd meer te
verliezen.
In de overwegingen van de motie wordt vermeld dat ‘grote vraagtekens worden gezet
of deze plannen van de landelijke overheid wel het gewenste effect sorteren’. Alsof
het wensbeeld van de landbouwsector hetzelfde gewicht toegekend kan worden als
breed en langdurig wetenschappelijk onderzoek. Vermindering van veeteelt draagt in
hoge mate bij aan vermindering van stikstof neerslag. Dat ook in andere sectoren
flinke bijdragen afgedwongen zullen moeten worden, doet daar niets aan af.

-

-

-

-

Daarnaast PAC wil heel graag dat er gekeken wordt naar de persoonlijke belangen van
de boeren in de gemeente. Natuurlijk begrijpen we dat boeren enorm onder druk staan
in hun bedrijfsvoering en dat deze druk voor ongelooflijk veel stress zorgt. Boeren
worden bedreigd in hun levensonderhoud! PAC staat er 100% achter dat deze mensen
geholpen worden om hun leven op de rit te houden. Inkomen, omscholing, steun om
schaalverkleining te realiseren. Het gemengde boerenbedrijf met een gesloten
kringloop zou weer de standaard moeten zijn. Dat zijn de relevante thema’s waar over
gesproken dient te worden. Het perspectief van boeren in de gemeente kan echt niet
liggen in het behouden van de status quo. Er is namelijk geen toekomst voor het
buitengebied als er geen toekomst is.
Conclusie:
PAC wil niet dat het proces van beperking van stikstofneerslag nog langer getraineerd
wordt door extra ingelaste overlegrondes en bespreeksessies. Boeren verdienen
inderdaad ons respect en waardering. En ze verdienen ook dat ze niet nog langer aan
het lijntje worden gehouden in een poging het onvermijdelijke tegen te houden. De
pleister moet er nu in één keer af. Het college zou er goed aan doen om zo spoedig
mogelijk alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk voor te bereiden dat het
Nationaal Programma Landelijk Gebied tot uitvoering komt.
PAC heeft veel begrip voor alle zorgen die leven in de agrarische sector. Het college
dient deze zorgen inderdaad te onderkennen. De passende reactie die het college
daarop dient te geven zal wat PAC betreft in de sfeer moeten liggen van het
ondersteunen van de inwoners die grote financiële en emotionele lasten moeten dragen
als gevolg van 30 jaar wanbeleid van onze landelijke overheid.
PAC stemt tegen de motie.

