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Drents Landbouwcollectief vraagt provincie Drenthe om grondig stikstofonderzoek 

Het Landbouwcollectief Drenthe (LTO Noord, DAJK en FDF) vraagt de Provincie Drenthe om voor het 
maken van de juiste keuzes in regionaal stikstofbeleid een grondige analyse uit te voeren van 
stikstofbronnen en hun bijdrage aan depositie van stikstof op Drentse Natura 2000 gebieden. Vorige 
week presenteerde Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO haar  bevindingen van  onderzoek naar de 
stikstofmodellen. De resultaten leggen bloot dat er veel onzekerheid is over de cijfers  en in het 
bijzonder de bijdrage die stikstofbronnen leveren aan stikstofdepositie op bepaalde gebieden. . 

Nu zitten wij in de aanloop naar zogenoemd gebiedsgericht stikstofbeleid. Samen met generiek 
beleid moet dit regionaal leiden tot een lagere stikstof emissie en er voor zorgen dat we uit de 
stikstofimpasse geraken.  Ook in Drenthe wordt hier op in gezet en wordt ingezoomd op de situatie 
rond 12 Drentse stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.   

De agrarische sector wil actief meedenken in de uitrol van dit gebiedsgerichte beleid maar acht dit 
alleen zinvol als er op basis van gevalideerde modellen én metingen een uitgangssituatie is bepaald. 
Alleen als volstrekt duidelijk is hoe het zit met bronnen en deposities, kan je verstandige keuzes 
maken die ook effect sorteren. In relatie tot die keuzes spreekt het landbouwcollectief haar zorg uit 
over de gedachte om agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden op te gaan kopen. 
De inbreuk op de agrarische belangen, staat, ook naar aanleiding van de analyse van het Mesdag 
Zuivelfonds NLTO,  in geen verhouding tot het stikstof effect dat je hiermee sorteert.  

Het landbouwcollectief vraagt de Provincie om die uitgangssituatie te bepalen en daarbij gebruik te 
maken van de nieuwe inzichten die de afgelopen maanden zijn ontstaan.   
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