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Tilburg, 9 april 2021 
 
 
 

 

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ‘s-Hertogenbosch 

  
 
Kenmerk: NL 33.00-1911-fd  
Betreft: handel in stikstofruimte 
 

 

Geacht College, 

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten spreken hun zorg  

uit over het feit dat u onlangs resterende stikstofruimte van een door u aangekochte veehouderij  

in Lage Mierde op de markt heeft gebracht. En deze week vernamen wij over een soortgelijke 

kwestie in Babyloniënbroek.  

Weliswaar is dit misschien mogelijk naar de letter van de regeling voor extern salderen,  

maar vanuit het oogpunt van de natuur is het zeer ongewenst en bovendien in strijd met  

de Europese beschermingsregels voor de natuur (Habitatrichtlijn). 

We weten dat er nog een immense opgave ligt om de stikstofdepositie op de kwetsbare en  

jarenlang overbelaste natuur fors te verminderen. In uw Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 

heeft u zich ten doel gesteld om in 2030 tenminste 50% van de stikstofgevoelige natuur niet 

meer overbelast te laten zijn. Alle zeilen moeten daarvoor worden bijgezet. 

In het onderhavige geval gaat het over een grote piekbelaster (10 mol/ha/jaar) op het  

nabijgelegen Natura 2000-gebied Kempenland-West, waaronder de Mispeleindse Heide.  

De aankoop van het betreffende bedrijf is gefinancierd vanuit de middelen voor natuur- 

ontwikkeling. Op het moment van aankoop van het bedrijf was er überhaupt nog geen  

sprake van stikstofrechten; u heeft daar dus niet expliciet voor betaald. 

In onze ogen is het niet meer dan logisch om de winst voor de natuur die te behalen is door 

zulke resterende stikstof uit de markt te nemen, onmiddellijk te pakken. De stikstofdepositie  

op de Mispeleindse Heide moet nog met ongeveer 400 mol/ha/jaar omlaag, dus met die  

10 mol kan in één keer een goede stap in die richting worden gezet. Het is bovendien een  

bronmaatregel die niemand pijn doet. Door deze kans niet te pakken, zullen andere  

(agrarische) ondernemers en veroorzakers van depositie een extra inspanning moeten  

leveren inzake stikstofreductie. 

Wij verzoeken u op de eerste plaats om op grond van het bovenstaande de verkoopprocedure 

voor deze resterende stikstof stop te zetten en deze in te zetten voor de stikstofreductie- 

opgave. 

Daarbij geven wij u in overweging dat de externe salderingsregels die nu van kracht zijn,  

strijdig zijn met het Europese Natura 2000-beschermingsbeleid. Zolang er geen zicht is op  

het bereiken van de noodzakelijke stikstofreductie voor de natuur, is er überhaupt geen sprake 

van ‘resterende’ stikstofruimte die weer ingezet mag worden ten koste van die natuur. Extern  

salderen kan alleen wanneer er een sluitend verhaal ligt waarom het uit de markt halen van  
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deze stikstof ’rechten’ niet noodzakelijk is voor het behalen van de Natura2000-doelstelling en 

voor het voorkómen van verslechtering van de natuur. Dat sluitende verhaal is er echter nog  

bij lange na niet. Terwijl de rijksoverheid zich dus aan de ene kant inzet om zo’n sluitend  

verhaal te gaan maken en veel geld investeert om stikstofbronnen uit te kopen, gaat de  

provincie nu stikstof ’rechten’ die zij in handen heeft gekregen, verkopen. Dat is in onze ogen 

niet uit te leggen aan de Brabanders.   

Zolang de huidige externe salderingsregels desondanks van kracht zijn, verzoeken wij u  

dringend om uw toepassing ervan in elk geval zodanig aan te passen dat eventuele ‘resterende’ 

stikstof in nieuwe voorkomende gevallen volledig wordt ingezet om de zwaar overbelaste  

natuur te ontlasten.  

Wij vernemen graag uw reactie. 

  

Met duurzame groet, mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten, 
 
<<handtekening>> 
 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie  
 
 
 
 
 
cc Provinciale Staten van Noord-Brabant 

 


