
Overzicht binnengehaalde punten wet stikstofreductie en natuurverbetering 

 

 Melders en knelgevallen moeten worden opgelost: 

o Het oplossen van onder andere melders is volgens onze analyse juridisch vastgelegd 

doordat het volgende amendement is aangenomen van Bisschop (SGP), Geurts (CDA) 

en Harbers (VVD). 

o Het oplossen van knelgevallen wordt volgens onze analyse deels opgelost doordat 

het volgende amendement is aangenomen van Bisschop (SGP), Geurts (CDA) en 

Harbers (VVD). Daarnaast is voor het oplossen van de rest van de knelgevallen een 

handelingsperspectief afgesproken in een aangenomen motie van Bisschop (SGP), 

Geurts (CDA), Harbers (VVD), De Groot (D66) en Dik-Faber (Christen-Unie). In deze 

motie krijgen Rijk en Provincies de opdracht om werk te maken van het oplossen van 

knelgevallen. 

 De overheid dient financieel garant te staan voor knelgevallen en melders die nog niet 

beschikken over een NB-vergunning. 

o Zowel voor melders als voor een gedeelte van de knelgevallen heeft de kamer 

besloten dat de overheid aan de bak moet om dit op te lossen. Deze opdracht voor 

de overheid is geregeld doordat de motie  is aangenomen van Harbers (VVD), Geurts 

(CDA) en Van Otterloo (50PLUS). 

 Rapportage van economische, sociale en regionale aspecten dienen onderdeel te zijn van de 

uitvoering van de stikstofwet. 

o Het bovenstaande punt houdt in dat we een kosten-batenanalyse willen ten opzichte 

van te nemen maatregelen die genomen moeten worden om stikstofreductie te 

behalen. Dit houdt in dat maatregelen getoetst moeten worden om ervoor te zorgen 

dat zij in verhouding staan met de economische, sociale en regionale impact die deze 

maatregelen als gevolg hebben. Dit punt is bij wet vastgelegd doordat het 

amendement hierover van Geurts (CDA) en Harbers (VVD) is aangenomen. 

 Toename van de depositie als gevolg van emissie afkomstig uit het buitenland moet geen 

extra opgave voor de landbouw betekenen. 

o Als blijkt dat buitenlandse emissie voor onevenredige inspanning leidt voor 

Nederland, dan moet de minister afspraken maken met het emitterende land. Als dit 

niet mogelijk is dan moet de minister naar Brussel om de toepassing van de Vogel- 

en Habitatrichtlijn aan te laten passen. Dit punt is bij wet vastgelegd doordat het  

amendement hierover van Harbers (VVD) en Geurts (CDA) is aangenomen. 

 Een beroepsverbod voor bedrijven die zich laten opkopen door de overheid moet van de 

baan. 

o In de tweede tranche van de opkoopregeling is het stoppersverbod van de baan. 

Tevens wordt in deze regeling mogelijk gemaakt dat bedrijven zich kunnen 

verplaatsen wanneer ze deelnemen aan deze regeling. Dit is afgesproken in een 

aangenomen motie afkomstig van De Groot (D66) en Van Otterloo (50PLUS).  

 Het corrigeren van de kaarten van Aerius op areaal ingetekende stikstofgevoelige natuur op 

reguliere landbouwgrond. 

o In het debat gaf de minister dat hiervan geen sprake kan zijn. Daarnaast moet een 

aangenomen motie van Geurts (CDA) en Harbers (VVD) ervoor zorgen dat wanneer 

de overheid het label “stikstofgevoelig” ergens willen toekennen, de grondeigenaren 

waarop deze vondst heeft plaatsgevonden, actief betrokken worden in het proces 

wat hierbij komt kijken. 
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