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Geachte leden van de Statencommissie RLN, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Momenteel is de aanpak van de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. Wij hebben 

vernomen dat uw Commissie a.s. vrijdag 25 oktober over dit onderwerp van gedachten zal wisselen. 

In dat verband brengen wij graag het volgende onder uw aandacht. 

 

De stikstofdepositie in Limburg behoort, met de andere veedichte provincies (Gelderland, Noord-

Brabant, Overijssel, Utrecht, Drenthe), tot de hoogste van ons land. Teveel stikstofdepositie leidt tot 

overbemesting van de natuur en verzuring van de bodem. Met forse schade aan de natuur tot gevolg. 

Dat blijkt o.a. uit een groot verlies van biodiversiteit in alle natuurgebieden en eikensterfte op de 

Noord-Limburgse zandgronden. Daardoor slaagt Nederland er niet in om de gebieden met een 

Europese bescherming (de zogenaamde Natura 2000-gebieden) tot een ‘gunstige staat van 

instandhouding’ te brengen. De extra beheer- en inrichtingsmaatregelen hebben wel geholpen maar 

hebben het tij niet doen keren. Als de stikstofuitstoot niet aanzienlijk daalt, zullen we de 

natuurdoelstellingen niet halen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de twee bijlagen bij 

deze brief. 

 

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘Commissie Remkes’) concludeerde onlangs dat Nederland 

een drastische daling van de stikstofdepositie moet realiseren om de natuur te herstellen. Daling van 

stikstofemissies kan daarnaast ook fors bijdragen aan andere doelen, zoals voldoende schoon  

oppervlakte- en drinkwater, schone lucht, volksgezondheid en een prettige leefomgeving.  

Gebiedsgericht maatwerk is gezien de verschillen in en rondom de Natura 2000-gebieden zeker 

nodig, maar zullen in provincies met hoge stikstofdeposities – waaronder Limburg – onvoldoende zijn 

om de natuur te kunnen herstellen. Meer landelijke (generieke) maatregelen wat betreft reductie van 

stikstofemissies zullen nodig zijn. Dat geldt niet alleen voor de landbouw maar voor alle sectoren. Wij 

zijn er voorstander van dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren in de benodigde reductie. 
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Al met al is de aanpak van de stikstofproblematiek complex. Onze organisaties zijn graag bereid om 

samen met de provincie en andere partijen alles in het werk te stellen om deze weerbarstige 

problematiek op te lossen. Zodat velen ook na ons kunnen blijven genieten van de unieke natuur in 

onze mooie provincie en tegelijkertijd een goede boterham kunnen verdienen.  

 

Hoogachtend,  

 

Mede namens het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten, 

 

 

Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, 

 

 

 

 

Ir. J. H. Heijnen  

Directeur 
 


