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We zijn in een zeer korte tijd volop in de ban geraakt van het stikstofdossier. 

Een enorm aantal bouwprojecten komt momenteel door het besluit van de 

Raad van State met piepende remmen tot stilstand. Met alle gevolgen van 

dien. 

 

Zo zien we in onderhandelingen over toekomstige projecten het stikstofdilemma als 

een hete aardappel over tafel gaan. Daarbij hebben vooral gemeenten de neiging 

het risico van mogelijke vertragingen op de ondernemer af te schuiven. Alleen 

daarom al kijk ik uit naar het advies over hoe om te gaan met de 

stikstofproblematiek, waar de commissie onder leiding van oud-minister Remkes 

later deze maand mee gaat komen.  

Tegelijkertijd vraag ik mij af of we als sector niet zelf iets kunnen bedenken om het 

stikstofdossier te tackelen? D66 opperde vorige week om 

de stikstofproducerende veestapel zo’n beetje te halveren. Daarmee zou in één klap 

het hele probleem zijn opgelost. Nog afgezien van het feit of dat waar is, hebben wij 

hier in Brabant de gevolgen van de sanering van de varkenssector gezien. Dat was 

voor die beroepsgroep een drama met ook maatschappelijke gezien een extreme 

impact. Veel bedrijven zochten het vervolgens in technologische 

luchtbehandelingstechnieken om toch te kunnen blijven boeren.  

Wij moeten toch eveneens in staat zijn om voor dit probleem een technologische 

oplossing te vinden? Ik denk dat als we met partijen uit de installatiesector out 

of the box denken we tot realistische ideeën kunnen komen. Natuurlijk bestaat er 

nog geen stikstofluchtwasser maar wie weet? Misschien blijkt het heel goed mogelijk 

te zijn om door middel van filters in de wijk de lucht schoon te maken. Technisch 

kunnen we al heel veel dus hoeft ook dit geen onoverkomelijk probleem te zijn.    
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Als het goed is horen we morgen tijdens de presentatie van de Miljoenennota, dat 

het kabinet één miljard euro uit gaat trekken om de bouwproductie ondanks de 

huidige stikstofproblematiek op peil te houden. Wellicht kan uit dat budget ook 

de technologische ontwikkeling worden betaald om  het stikstofprobleem definitief 

op te lossen. Ook een leuk steuntje in de rug voor de commissie van Remkes. 
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