
Verklaring agrarische organisaties Gelderland bij de aanpak GMS 
 
De minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij de knelgevallen als gevolg van 
het sneuvelen van de PAS zal oplossen. Knelgevallen zijn ondernemers die te goeder trouw hebben 
gehandeld en geen (toereikende) natuurvergunning hebben. Zij zullen aan een vergunning worden 
geholpen. 
Wij verwachten van de minister dat ze deze toezegging gestand zal doen. En dat zij haast zal maken 
om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het oplossen van de knelgevallen is voor ons  
voorwaarde om mee te kunnen doen aan de start van de gebiedsgerichte aanpak. Alleen bedrijven 
met een juridisch solide basis kunnen voortbestaan en krijgen de mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen. 
 
De eerste stap is wat ons betreft het maken van een gedegen analyse. Deze analyse moet allereerst 
inzicht geven in de stikstofopgave die nodig is om de knelgevallen op te lossen. Daarnaast bevat de 
analyse in ieder geval een goede beschrijving  van de agrarische sector in het gebied. Hoe ziet de 
sector er nu uit en hoe zal die zich ontwikkelen. Alleen op basis daarvan is vast te stellen welke totale 
(stikstof)ruimte de sector nodig heeft, welke mogelijkheden zij heeft om de stikstof te reduceren en 
op welke manier die vrijkomende ruimte kan worden verdeeld. 
Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: 1. Legaliseren knelgevallen 2. Inventariseren (goed 
meten en juist referentiemoment/nulsituatie nemen) 3. Innoveren 
 
De analyse is een voorlopig eindpunt. We gaan op dat moment bekijken of de gebiedsanalyse - in 
combinatie met het vraagstuk van de knelgevallen - voldoende basis biedt om verder te gaan. Er is 
voldoende basis als er sprake is van perspectief voor de agrarische sector in het gebied. Dat is ons 
criterium. 
 
Extern salderen in Gelderland is op dit moment nog niet mogelijk. Als extern salderen wordt open 
gesteld, moet vaststaan dat het perspectief voor de land- en tuinbouw (dat wil zeggen voldoende 
ontwikkelingsruimte) gewaarborgd is. Onderdeel hiervan is een deugdelijk stikstofregistratiesysteem. 
 
Wij verbinden ons niet aan de kritische depositiewaarde. De Vogel- en Habitatrichtlijn vereisen dat 
de instandhoudingsdoelen op termijn worden gehaald. De KDW is geen doel, maar een ecologische 
indicator om dat doel te kunnen bereiken. Vast staat dat de KDW in een groot aantal gebieden 
onbereikbaar is. De gebiedsgerichte aanpak moet én gericht zijn op het op termijn bereiken van de 
instandhoudingsdoelen én op het waarborgen van een perspectiefvolle landbouw. Alleen met zo'n 
landbouw kan er een vitaal en levend platteland bestaan.  

Mocht blijken dat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in zijn definitieve vorm leidt tot 
onhaalbare doelen, dan betekent dat dat er geen toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw is en 
wordt een voorwaarde van ons om deel te nemen aan de uitvoeringsallianties GMS niet ingelost. Dan 
zullen we als agrarische organisaties ons herbezinnen op onze positie met betrekking tot de 
gebiedsgerichte aanpak stikstof in Gelderland. 

Voorts willen we benadrukken dat uitbreiding van Natura 2000 gebieden voor ons niet acceptabel is. 

 
 
 
 


