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Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Noord-Holland ,

De aangekondigde stikstofplannen baren ons, onze inwoners en onze ondernemers grote zorgen. Het 
ontbreekt aan een goed gesprek, aan perspectief en aan een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. 
Ook zou de wetenschappelijke onderbouwing beter moeten worden uitgelegd. Wij zien dat er een 
opgave ligt richting een toekomstbestendige landbouw. Maar de manier waarop het kabinet dit van 
bovenaf lijkt op te leggen doet dit proces echter geen goed.

Ondernemers in de landbouw produceren ons voedsel. Zij dragen in de absolute en meest positieve 
zin van het woord bij aan de leefbaarheid van plattelandsgemeenten. Onze boeren zorgen voor de 
omgeving én voor de lokale gemeenschap. Het zijn degenen die onze marktstad groot gemaakt 
hebben en die het landschap in onze gemeente dragen.

Het realiseren van de stikstofreductiepercentages van het kabinet zal individuele ondernemers en de 
lokale economie hard treffen. De onrust en onzekerheid in onze gemeente groeit. Een jonge 
veehouder die het bedrijf van zijn ouders niet kan overnemen, vanwege de onzekere toekomst, is hier 
een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de bank die geen financieringsaanvraag meer van jonge 
ondernemers in de landbouw in behandeling neemt. Met de aangekondigde stikstofplannen haalt 
het kabinet misschien de eigen reductiedoelen, maar komt de leefbaarheid van het platteland 
steeds verder onder druk te staan. 

Het ontbreekt aan perspectief voor onze (jonge) agrariërs. De agrarische sector zet zich sinds jaar en 
dag in om de uitstoot terug te dringen. Duurzaam ondernemen is in veel gevallen al de norm. 
Agrariërs zijn voedselproducenten, maar tegelijkertijd ook ondernemers. Elke ondernemer wil de best 
mogelijke randvoorwaarden creëren. Daarbij valt onder meer te denken aan circulair ondernemen, 
de kringlooplandbouw en het stimuleren van de biodiversiteit. Vele agrariërs werken al bewust natuur-
inclusief, hebben oog voor de natuur, het klimaat en de waterkwaliteit. Zij voelen zich niet erkend, 
ondanks al hun inspanningen.

Binnen de agrarische sector is groot onbegrip over de totstandkoming van het eenzijdig pakket aan 
stikstofplannen. Er is twijfel over waarom de gestelde reductiedoelen zijn zoals deze zijn in ons gebied. 
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Deze twijfel snappen wij heel goed. Het huidig handelen van het kabinet leidt tot polarisatie en brengt 
ons doel van een leefbaar platteland juist verder weg.

Integrale afspraken met alle sectoren (verkeer/industrie/scheepvaart/luchtvaart/agrarisch) zijn nodig 
om het doel van een vitaal platteland en een toekomstbestendige en gezonde agrarische sector 
dichter bij te brengen. Op sectorniveau moeten de afspraken worden gedragen door alle partijen; 
de gemeenten, provincies, het Rijk en, in dit geval, de agrarische sector. Kijk hierbij ook naar de 
oplossingsrichtingen die de agrarische vertegenwoordigers actief aandragen. Wij herkennen ons in de 
zorgen van de agrarische sector over het gebrek aan opvolging hiervan. We zien graag een 
Gedeputeerde Staten die de aangedragen oplossingsrichtingen actief oppakt en implementeert in 
het provinciaal beleid. We moeten het samen doen.

Door gebiedsgericht en van "onderop" te werken, kan ingezoomd worden op de lokale situatie en 
kunnen op maat afspraken gemaakt worden conform de aangedragen oplossingsrichtingen. Wij 
pleiten voor een echt integrale aanpak (en niet alleen het nog verder terugbrengen van de 
stikstofuitstoot) waarbij ruimte is voor innovatie, combineren van meerdere functies en diensten op de 
landbouwbedrijven en maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Het kabinet heeft u als Gedeputeerde Staten van Noord Holland gevraagd de plannen om te zetten 
in beleid. Wij hopen dat u onze uitgestoken hand aanneemt en samen met onze agrariërs, andere 
betrokken ondernemers en gemeenten tot een verdere uitwerking van een lokaal stikstofbeleid komt, 
gestaafd op heldere en door beide partijen gedragen doelen, maatwerk en een zorgvuldige 
gebiedsgerichte aanpak.

Graag treden wij hierover met u in overleg.

Namens de volgende fracties van de gemeenteraad,

CDA
JessLokaal
Seniorenpartij Schagen
PvdA
SP
Wens4U

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen De heer A. Meijer
Burgemeester Gemeentesecretaris
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