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Titel motie  : Samen naar een integrale en inclusieve manier om uit de stikstof  

                                              impasse in Nederland te komen 

Type motie  : (Algemeen) Politieke Motie (PM) 

Indiener  : Thema-afdeling Duurzaam 

Woordvoerders  : Han Lindeboom en Johan Sanders 

 

Het D66 Congres op zaterdag 13 november 2021 bijeen te 's-Hertogenbosch, 

 

constaterende dat:  

● Nederland een korte en lange termijn stikstofprobleem heeft en het duidelijk is dat de 

hoeveelheid stikstof die in Nederland de lucht, de bodem en het water in gaat omlaag moet; 

● oplossingen voor de stikstofproblematiek maatwerk zijn voor landbouw, natuur en de 

voedselvoorziening op lange termijn; 

● polarisatie niet bijdraagt aan een duurzame toekomst voor iedereen; 

● D66 ons land vooruit wil brengen en een verbindende factor wil zijn tussen alle betrokken 

partijen; 

● wij iedereen vrij laten maar niemand laten vallen, dus ook onze boeren niet; 

 

overwegende dat:  

● D66 tempo wil maken om de stikstof- en klimaatdoelen sneller te gaan behalen. 

● D66 altijd de partij van de inhoud, wetenschap en integriteit wil zijn;  

● D66 nu het voortouw wil nemen voor kennisoverdracht voor de beste aanpak op korte en lange 

termijn. 

 

verzoekt de Tweede Kamerfractie: 

● te streven naar een integraal en inclusief beleid dat rekening houdt met alle belangen, 

inclusief die van de agrarische sector; 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting:  

Op dit moment heeft Nederland een groot stikstofprobleem waardoor de bouw op slot zit en boeren 

in grote onzekerheid verkeren. Dit vraagt om snel en adequaat optreden. Maar: Stikstof is maatwerk, 

de huidige bulkbenadering is gedoemd te falen. Wij stellen voor te streven naar herberekening van 

concentraties, naar maatwerk in veevoeder en mest en naar korte en lange termijn oplossingen op de 

vierkante kilometer voor landbouw en natuur. Alleen middels een integrale èn inclusieve aanpak 

kunnen we recht doen aan verschillende aspecten van de stikstofproblematiek, gezonde natuur, 
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voldoende voedsel voor iedereen en een gevarieerd landschap. De redelijkheid en nuance moet terug 

in het stikstof debat & polarisatie moet het raam uit. Wij roepen D66 op om met z’n allen constructief 

te werken aan een oplossing voor iedereen. 


