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Status: Ter informatie

Geachte voozitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze reactie op de brief van de Nederlandse Melkvee-
houders Vakbond d.d. 26 maart 2020 met betrekking tot het strooien van kalU
steenmeel ter voorkoming van vezuring van de bossen door stikstof.

Wij hebben kennisgenomen van het advies van de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond. Uit ondezoek bl[kt het strooien van kalk of steenmeel op korte termijn
geen structurele oplossing te bieden. Daarbij leidt de stikstofproblematiek niet alleen
tot problemen voor de natuur, maar ook voor sectoren als industrie, landbouw en in-
frastructuur daar waar het gaat om vergunningverlening. Om deze problematiek aan
te pakken, is een integrale en op de bron gerichte aanpak noodzakelijk.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft eenzelfde brief verstuurd naar de
provincie Noord-Brabant. Haar respons komt overeen met onze reactie. Er heeft ook
afstemming plaatsgevonden met de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de
inhoudelijke analyse.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voozitter , secretaris

Bijlagen:
- Brief van de NMV 84336-10 oplossingen in stikstofcrisis Drenthe MS 200325
- Brief van GS aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond inzake oplossingen in

stikstofcrisis
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Uw kenmerk: 84336-10
Ondenrerp: Oplossingen in stikstofcrisis

Geachte heer Wiegersma,

Wij hebben uw brief, gedateerd 26 maaÉ 2020, over oplossingen in de stikstofcrisis
ontvangen op 26 maarl202O.

U vraagt aandacht vooÍ een bijgevoegd artikel uit het Tijdschrift Milieu van mevrouw
G. Rotgers over verzuring van Nederlandse bossen. De conclusie uit dit artikel zou
zijn dat verzuring niet alleen een gevolg is van stikstof uit de veehouderij, maar ook
van de nog in de bodem aanwezige zwavel. Tevens vraagt u ons de positieve resul-
taten van kalk strooien te gebruiken als oplossing in de stikstofcrisis.

Wij hebben kennis kunnen nemen van de respons van experts/onderzoekers van het
kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) op eenzelfde vraag aan
de provincie Noord-Brabant. Wij delen hun reactie dat bekalking of het strooien van
steenmeel geen structurele oplossing biedt voor de overmaat aan stikstof.

De stikstofdepositie in zandprovincies is te hoog en dit is niet alleen een probleem
voor de natuur, maar ook voor sectoren als industrie, landbouw en infrastructuur daar
waar het gaat om vergunningverlening. Om de natuur te herstellen en te versterken
en ruimte te creëren voor de andere sectoren is een integrale aanpak gericht op effec-
tieve bronmaatregelen noodzakelijk.

Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

secretaris
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Putten, 26 maart 2020 

Kenmerk: B4336-10 

 

Betreft: oplossingen in stikstofcrisis 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij zijn de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, een vereniging die als doel heeft het 

behartigen van de belangen van melkveehouders.  

 

Graag vragen wij als bestuurders uw aandacht voor het bijgevoegde artikel van mei 2018 uit het 

vakblad Milieu over de verzuring van Nederlandse bossen. Verzuring is niet alleen een gevolg van 

stikstof uit de veehouderij, maar ook van de nog in de bodem aanwezige zwavel. Dit is de 

conclusie van een artikel van drie onderzoekers. Geesje Rotgers geeft alvast inzicht in de 

belangrijkste conclusies. 

 

NMV vraagt u als bestuur de positieve resultaten van kalk strooien te gebruiken als oplossing.  

 

Wij verzoeken u deze brief op te nemen in de ingezonden stukken van de volgende vergadering 

van het algemene bestuur. Graag ontvangen wij uw bevestiging. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Melkveehouders Vakbond  

 

 

Harm Wiegersma (voorzitter) 

 

 

Bijlage 1 B4336 Verzuring van bossen niet alleen door stikstof - Tijdschrift Milieu 2018-4  

Bijlage 2 B4336 Stikstof niet de enige veroorzaker van verzuring bosbodems 

Bijlage 3 B4336 Dramacijfers 

Bijlage 4 B4336 Waterkwaliteit Geesje Rotgers 




