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bij Niscoo in Heerenveen op 21 december 2022 

 

Wat moet er nou écht van Brussel? 
 

1. Verslag bezoek 4 ministers aan Europese Commissie 

Begin november kwam naar buiten dat vier ministers naar Brussel waren geweest, om ruimte te 

bepleiten in de stikstof/natuurwetgeving. Zij hadden naar zeggen van minister Van der Wal nul op 

het rekest gekregen. STAF heeft bij de Europese Commissie het verslag van het gesprek opgevraagd. 

Dat gesprek vond plaats op 31 mei 2022. Niet landbouwminister Staghouwer was erbij, zoals Van der 

Wal (stikstof) had gezegd, maar Mark Harbers (infrastructuur en waterstaat), Hugo de Jonge 

(huisvesting) en Rob Jetten (klimaat en energie).  

De Nederlandse ministers hebben in Brussel het probleem geschetst. De vergunningverlening zit op 

slot door gerechtelijke uitspraken, de energietransitie loopt daardoor vertraging op, evenzo de 

woningbouw, er is gebrek aan stikstofruimte. Terwijl er een ambitieus maatregelenpakket klaarligt 

dat gaat leiden tot ca. 30% reductie van de veestapel. Reductie van de veestapel vraagt tijd en de 

stikstofruimte is nú nodig is.   

De vier ministers krijgen het advies: 

- De problemen bij de bron aan te pakken en de reductie van de veestapel te realiseren; 

- Te zorgen voor meetbare resultaten; 

- Te zorgen voor juridisch houdbare regelgeving; 

- Gebruik te maken van de flexibiliteit van de Habitatrichtlijn; 

- Milieu (natuur) assessments uit te voeren om de vergunningverlening te versnellen;  

- Daarnaast biedt de Eurocommissaris hulp aan vanuit de EU.  

Met deze adviezen geeft Europa in feite aan weinig vertrouwen te hebben in het ‘fictieve modellen-

rekenwerk’.  

2. Nederland volgt vreemde procedure voor wijzigingsbesluit 

Habitatrichtlijngebieden 

Nederland hanteert een merkwaardige procedure bij het wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden, 

dat onlangs werd gepubliceerd. Ministerie LNV wil circa 150 habitats toevoegen aan natuurgebieden 

en ca 70 habitatrichtlijnsoorten. T/m 11 januari 2023 kan bezwaar worden ingediend tegen dit 

besluit. (Zie https://natura2000.nl/nieuws/wijzigingsbesluit-habitatrichtlijngebieden). 

Wat echter stilzwijgend is gebeurd, is de registratie van deze habitats in de N2000-databank van de 

EU, conform Uitvoeringsbesluit 2011/484/EU. Dat gebeurde al in januari 2018. Enkele maanden later, 

in maart 2018, publiceerde LNV haar ontwerp wijzigingsbesluit. Partijen als LTO dienden daarop een 

zienswijze in. Ruim vier jaar later, in november 2022, komt het tot een besluit.  

 



3. Naar een goede staat van instandhouding 

Brussel vraagt individuele natuurgebieden te beoordelen op een aantal aspecten en geeft richting 

aan die beoordeling (Uitvoeringsbesluit 2011/484/EU). Nederland volgt in eigen land voor meerdere 

aspecten een eigen beoordelingssystematiek, en niet dit besluit van Brussel. Voor de EU maakt 

Nederland echter wel een beoordeling, conform dit besluit. De beoordelingsrapportages voor Brussel 

zijn niet beschikbaar in Nederland zelf, maar alleen verkrijgbaar in Brussel. Vrijwel niemand aan de 

gebiedstafels weet dan ook wat Nederland aan Brussel heeft gerapporteerd. Het niet beschikbaar 

stellen van deze rapportages in Nederland, is de reden dat niemand heeft gezien dat de reeks 

habitats onder punt 2. al in 2018 werden toegevoegd aan de natuurdatabank in Brussel. 

 


