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Geachte mevrouw Van der Wal - Zeggelink,  

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit (EZK/LNV) hebben u op 21 maart 2023 een brief gestuurd met vragen van diverse frac-

ties over de stikstofproblematiek. De leden van de fractie van de SGP en van de fracties van Groen-

Links, PvdA en PvdD gezamenlijk, hebben tijdens de commissievergadering EZK/LNV van dinsdag-

middag 21 maart jl. te kennen gegeven nog enkele aanvullende vragen en opmerkingen over dit on-

derwerp te willen stellen. De commissie heeft met dat verzoek ingestemd. De leden van de fracties 

van CDA, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en FVD sluiten zich bij de vragen van de SGP-frac-

tie aan. 

 

Vragen van de leden van de fractie van SGP 

De leden van de SGP-fractie vragen u op welke wijze de regering gaat voorkomen dat het stikstof-

dossier volledig uit de hand loopt, en het politiek gezien onbeheersbaar wordt, als vastgehouden 

wordt aan het voornemen van het kabinet om de stikstofdoelen die wettelijk verankerd zijn voor het 

jaar 2035 te vervroegen naar 2030, terwijl uit de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten (waar 

de uitvoering van het stikstofdossier in eerste instantie is belegd) blijkt dat er in vrijwel geen enkele 

provincie draagvlak is voor dat voornemen. 

 

Vragen van de leden van de fracties van GroenLinks, PvdA en PvdD gezamenlijk 

De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren constateren dat er bij de re-

cente verkiezingen voor de Provinciale Staten een ruime meerderheid van de burgers heeft gestemd 

op partijen die zich eerder hebben uitgesproken voor de versnelde aanpak tot natuurherstel en het 

beleid van het kabinet in dezen steunen. Tegelijkertijd is er ook een aanzienlijk deel van de Neder-

landers dat zich zorgen maakt over de positie van boeren in Nederland bij de stikstofaanpak. Het is 

verleidelijk om deze zorgen te vertalen naar de wens tot vertraging van de stikstofaanpak. Echter, 

de gevolgen voor (betaalbare) huisvesting van jongeren en ouderen en de gevolgen voor onderne-

mend Nederland, zijn bij alle debatten over stikstof wellicht naar de achtergrond verschoven, maar 

zijn minstens zo urgent als de noodzaak van een rechtvaardige transitie in de landbouw, aldus deze 

leden.  
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De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren hebben daarom de volgende 

vragen, aanvullend op de bovenstaande vragen van de leden van de SGP-fractie. 

 

Zij vragen u op welke wijze de regering kan voorkomen dat de bouwcrisis volledig uit de hand loopt, 

en het ondernemingsklimaat in Nederland aanzienlijk verslechtert als gevolg van stilvallende ver-

gunningverlening, wanneer de stikstofdoelen die wettelijk verankerd zijn voor het jaar 2035 niet 

kunnen worden vervroegd naar 2030 of eerder.  

  

Zij vragen of u van plan bent om af te wijken van het voornemen om stikstofwet aan te passen naar 

2030. Zo niet, kunt u aangeven waarom de datum van 2030 van belang is? Zo ja, kunt u aangeven 

waarom eerder genoemde argumenten om de deadline te willen verschuiven niet meer zouden gel-

den en kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op het herstel van de natuur en het tempo van de wo-

ningbouw? 

  

De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren vragen welke boodschap u 

zou willen geven aan alle jongeren, ouderen en ondernemers wanneer u besluit om het natuurher-

stel op 2035 te houden. Kunt u daarbij ingaan op het uitsterven van soorten, op het permanent ver-

loren gaan van biotopen, op het niet of aanzienlijk minder bouwen voor de woningnood en op het 

stilleggen van de vergunningverlening voor stikstofgevoelige activiteiten binnen een straal van 25 

kilometer ten opzichte van een Natura 2000-gebied? 

  

Deze leden vragen of u met hen tot de conclusie kunt komen dat het van groot belang is dat de 

staat burgers veel duidelijker informeert over de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. 

Waarom heeft juist ons land met deze uitdagingen te maken en waarom zijn bepaalde (onprettige) 

oplossingen echt nodig? Zij vragen daarom of u bereid bent te bewerkstelligen dat in de komende 

periode in de wekelijkse persconferentie van de minister-president aandacht zal worden besteed aan 

zowel de klimaat- als aan de biodiversiteitscrisis, zodat burgers veel beter de noodzaak van de door 

het kabinet te zetten stappen kunnen volgen.   

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 14 april 

2023, gelijktijdig met de antwoorden op de op 21 maart jl. gestelde vragen over de stikstofproble-

matiek.  

 

 

Hoogachtend, 

 

L.P. van der Linden 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en  

Voedselkwaliteit 

 


