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De bronmaatregelen die in het stikstofprogramma zijn opgenomen dienen als verlaging van
de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige en overbelaste habitats.
Voor de jaren na 2020 wil de overheid inzetten op een met de landbouwsector overeen te
komen afsprakenkader, gericht op voermanagementmaatregelen; meer weidegang en water
bij de mest. Inzet van deze maatregelen is om verdunning van de stikstofdeken te bereiken.
Voor de implementatie van veevoer-maatregelen is de komende jaren € 73 miljoen
beschikbaar, voor weidegang 3 miljoen euro en voor de investeringskosten water bij mest is
€ 100 miljoen gereserveerd (40% van de investeringskosten worden vergoed).
Het PBL komt in zijn doorrekening tot een potentiële stikstofreductie bij de voermaatregel
van 18-67 mol/ha/jaar in 2030; bij weidegang van 0,8–3,7 mol/ha/jaar en water bij mest van
2,3–9,2 mol/ha/jaar
Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele
melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt
logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van
een dergelijke systematiek is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in
te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer
bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening. De Groene dienst zoals
bedoeld in dit document staat op zich, specifiek gericht op dienst voor stikstofreductie. Het
staat los van doelstellingen en vergoedingen die in het GLB-beleid worden betiteld als
Groenblauwe dienst. De intentie is echter dezelfde: bovenwettelijke milieuprestaties belonen!
Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft
kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de
beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de
melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de
GGA door provincies te gebruiken op hexagoonniveau.
Een nadere uitwerking is nodig om te komen tot: meldpunt voor deelname aan
bronmaatregel; verwachte reductie per melkveehouder; prijsstelling per kg gereduceerde
ammoniak en degelijke borging.
Wij verzoeken het ministerie van LNV om de Groene Dienst als reële optie mee te nemen in
de gesprekken met de landbouw over het afsprakenkader c.q. convenant.
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