
 

  

 
 

  

 

HOOFDLIJNENDEBAT LNV 6 APRIL 2022    

Op 6 april houdt de Commissie LNV een hoofdlij-

nendebat. Vandaag is de ‘stikstofbrief’ aan de 

agenda toegevoegd. De waterschappen geven u 

graag wat opmerkingen mee over deze brief. 

In de brief staat versnelling en versterking van de 

aanpak centraal. Een boodschap die door de 

Unie van Waterschappen wordt toegejuicht. Wel 

missen de waterschappen het aspect van kli-

maatverandering in de brief.  

Het kabinet kiest voor een integrale aanpak 

waarbij natuur, bodem en waterkwaliteit en kli-

maat in samenhang worden opgepakt. Ook 

wordt er gekozen voor een gebiedsgerichte aan-

pak. De waterschappen zijn blij dat het transitie-

fonds breed wordt ingezet: naast 811 miljoen 

voor beekdalenherstel kan het fonds ook ingezet 

worden voor het realiseren van water(kwali-

teits)doelen zoals zoetwaterbeschikbaarheid, het 

beheer van grond- en oppervlaktewater van hoge 

zandgronden en vernatting van de veenweide. 

De onontkoombaarheid van de stikstofaanpak 

staat centraal in de brief: door een teveel aan 

stikstof verdwijnen steeds meer dieren en plan-

ten waardoor de natuur verschraalt.  

 

 

 

 

Stikstofuitstoot brengt schoon drinkwater, 

schone lucht en een gezonde bodem in gevaar 

aldus de minister in de brief.  

 

De Unie van Waterschappen is positief over deze 

boodschap, omdat zij al langer hamert op het 

omarmen van het principe dat terugdringen van 

de uitstoot dé manier is om Nederland niet op 

slot te laten gaan. Ook bevestigt de Unie van Wa-

terschappen het belang van het herstellen van de 

natuur, als belangrijke stap in de verbetering van 

de kwaliteit van water, bodem en dus van onze 

leefomgeving. Duurzaam, schoon en veilig.  

 

Dat landschapsgrond een nadere uitwerking 

krijgt, verheugt de waterschappen. De grond 

krijgt een permanente wijziging van de status van 

landbouw naar natuurlijk beheer en dit geeft wa-

terschappen duidelijkheid in de functie en het te 

voeren waterbeheer.  

 

Helaas mist het anticiperen op klimaatverande-

ring volledig in de brief. Terwijl er door meer en 

hevigere natte maar ook droge periodes, grotere 

afvoeren van beken en rivieren en zeespiegelstij-

ging meer ruimte nodig is voor water. Daarmee 

moeten we nu rekening houden, ook bij de stik-

stofaanpak. Bovendien: als we klimaatverande-

ring nu niet meenemen, staat de overheid over 

twee jaar weer bij de agrariër op de stoep. De 
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agrarische bedrijfsvoering moet met deze 

nieuwe omstandigheden steeds steviger reke-

ning houden: te droog en te nat heeft allebei im-

pact.  

 

De waterschappen benadrukken dat het terug-

dringen van de stikstofuitstoot om regionaal 

maatwerk vraagt. De waterschappen hebben 

veel kennis over specifieke gebieden en zijn daar-

mee nuttige partners in de gebiedsgerichte aan-

pakken die regionaal worden uitgerold om de 

stikstof- en CO2-uitstoot te verminderen en de 

waterkwaliteit te verbeteren. De waterschappen 

ondersteunen de keuze dat bodem en water in 

dit proces sturende factoren moeten zijn. 

 

Daarbij zien de waterschappen net als het kabi-

net kansen om maatregelen die bijdragen aan 

natuurherstel, het verminderen van stikstof en 

CO2-uitstoot en het verbeteren van de waterkwa-

liteit slim te combineren met maatregelen die in 

het kader van de energietransitie en het aanpas-

sen aan weersextremen worden genomen. Een 

maatregel in de stikstofaanpak zou moeten bij-

dragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Wa-

ter. Ook bij de versnelling en intensivering op de 

korte termijn d.m.v. uitkoop van piekbelasters 

zou er aandacht moeten zijn voor waterkwaliteit. 

Om de waterkwaliteitsdoelen te halen is boven-

dien eveneens een versnelling nodig. De Unie 

van Waterschappen is dan ook blij met de inte-

grale aanpak in de hoofdlijnenbrief.   
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