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Onderwerp: Nationaal Programma Landelijk Gebied

Leeuwarden, 15 juni 2022

Geachte Ministers Van der Wal-Zeggelink en Staghouwer,

Bij brief van 14 juni 2022 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Frysl'an u een reactie gestuurd

op de onlangs ontvangen Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Omdat deze brief veel stof

doet opwaaien, zowel landelijk als provinciaal, hechten wij eraan u het volgende onder uw aandacht te

brengen.

De bovengenoemde brief is door GS niet besproken en dus ook niet vastgesteld in een vergadering van

Provinciale Staten. PS heeft deze brief na de verzending daarvan ter kennisneming ontvangen. De

Statenfracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP, D66 en Staten lid Van Swol willen u bij deze

informeren dat zij zich niet conformeren aan de inhoud van de voornoemde brief van GS. Wij zijn met u

van men ing dat een land bouwtransitie, zoals voorgesteld wordt in het NPLG, strikt noodzakelijk en

onontkoombaar is.

Niet alleen de stikstofcrisis maar ook urgente opgaven als het Klimaatakkoord, de Kaderrichtlijn Water en

de biodiversiteitsproblematiek nnaken een herdefiniering van het landelijk gebied dringend noodzakelijk.

Het benadrukken van een brede en integrale aanpak is van belang. Meerdere politieke partijen en ook de

sector zelf, focussen vanuit hun moverende redenen op alleen het stikstofprobleem en laten daarmee de

andere urgente opgaven buiten beschouwing.

Nederland behoort wereldwijd tot de landen met de hoogste veedruk. Daardoor is een stevige inkrimping

van de veestapel onontkoombaar. Sommige natuurgebieden in ons land zijn nu al extreem overbelast

door stikstof en wel zodanig dat er nauwelijks of geen ruimte lijkt te zijn om nog enige stikstofuitstoot toe

te laten. Er zal op korte termijn perspectief moeten worden geboden aan het op gang brengen c.q. houden

van de meerdere majeure opgaven waar ons land voor staat: de energietransitie, de woningbouw, de

verduurzaming van de economie en een toekomstbestendige land bouwtransitie. In onze ogen kan de

landbouw een toekomstbestendige plek in ons land behouden, mits deze ingericht wordt via een omslag

naar een extensievere natuurinclusieve kringlooplandbouw.
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