
1. STIKSTOF GAAT NIET OVER HEEL NEDERLAND MAAR WEL OVER NATUUR MET EEN NATURA 2000 STATUS
Stikstof in wegbermen (verkeer), op landbouwgrond en in de stad, telt niet mee voor het natuurbeleid. Toch telde het Advies-

college Stikstofproblematiek deze stikstof wel mee in haar advies aan het kabinet (Niet alles kan, september 2019). Landbouw 

heeft dan het grootste aandeel. Wat logisch is, boeren hebben de meeste grond. In natuurgebieden heeft verkeer (met name 

scheepvaart) het grootste aandeel. Dit komt doordat veel scheepvaartroutes langs en door natuurgebieden gaan. 

2. STIKSTOF MAG NIET GAAN OVER STAATSGEHEIMEN MAAR WEL OVER TRANSPARANTIE 
De stikstofmodellen en emissiedata behoren tot de best bewaarde geheimen van de staat. Afgelopen najaar lukte het Mesdag 

Zuivelfonds en Stikstofclaim om het rekenmodel in de openbaarheid te krijgen. Op 7 januari 2020 volgden na een kort geding 

de bijbehorende emissiedata. 

3. STIKSTOF MAG NIET GAAN OVER GEZINSBEDRIJVEN MAAR WEL OVER ECHTE ‘PIEKBELASTERS’
Het kabinet wil ‘piekbelasters’ saneren. Een akelige term waarmee veelal kleinere gezinsbedrijven die bij natuurgebieden liggen, 

worden bedoeld. In werkelijkheid stoten die ‘piekbelasters’ nauwelijks stikstof uit in de natuur. De echte piekbelasters uit de 

industrie blijven buiten schot, hun stikstof wordt met rekenmodellen van de radar gerekend. 

4. STIKSTOF MAG NIET GAAN OVER TE GROENE WENSEN MAAR WEL OVER HAALBARE DOELEN  
Als alle koeien weg zijn uit Nederland, er geen auto meer op de weg rijdt, elke fabriek is gesloten en de laatste mens geëmigreerd. 

Dan nòg worden de stikstofnormen in 44 van de 162 Nederlandse natuurgebieden niet gehaald. Het stikstofbeleid vraagt realiteit 

in normstelling. 

5. STIKSTOF MAG NIET GAAN OVER MILJARDENSCHADES MAAR DIT IS HELAAS WEL DE REALITEIT   
De stikstofcrisis duurt al negen maanden, met miljardenschades voor bouw en boerenbedrijven. Het stikstofbeleid is gebaseerd 

op een juridische kluwen van wiskundige modellen, die niemand nog snapt. Daarom heeft het kabinet niet opgemerkt dat de 

stikstofuitstoot-rechten die zij zoekt voor de bouw, al sinds jaar en dag staan ingeboekt in emissieregistratie. Zoveel schade was 

niet nodig geweest. 
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Stichting Mesdag Fonds bedankt onderzoekers, bedrijfsleven en boeren voor hun donaties en inzet om dit onderzoek mogelijk te maken.


