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HeusdenAgenda
Opening en inleiding

Doel van de avond

Stand van zaken

Wat zijn de consequenties

Welke beleidskeuzes heeft de gemeente

Hoe staat Heusden er voor?



HeusdenOpening

Voorstelrondje

• Stefan Korthout, gespreksleider 

• Mari van Drunen, ZLTO De Langstraat  

• Harry Nijënstein, Natuur- en Milieuvereniging Heusden  

• Aart Jan Gorter, raadslid D66 Heusden
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HeusdenDoel van de avond

• Aanleiding: de stikstofproblematiek 

• Waar staan we op dit moment 

• Waar gaat het naar toe 

• Wat betekent dit voor boer en burger 

• Wat betekent dit voor de gemeente



HeusdenStikstofproblematiek

Filmpje:
Prof. Jan Willem Erisman over de stikstofproblematiek

https://www.youtube.com/watch?v=UcDM80wf7-Q&feature=youtu.be


HeusdenDe landbouw

Het woord is aan:
Mari van Drunen, namens ZLTO De Langstraat



HeusdenNatuur & Milieu

Het woord is aan:
Harry Nijënstein, namens Natuur- & Milieuvereniging Heusden
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Hoe staat Heusden er voor?

Welke beleidskeuzes heeft de gemeente



HeusdenWe hebben een probleem
• Ons milieu wordt te zwaar belast: 

• schone lucht, schoon water, schone grond 
staan onder druk 

• corrigerende maatregelen zijn hard nodig 
• Bijdragen moeten geleverd worden door 

• Het verkeer: auto's, scheepvaart, luchtvaart 
• Bouw 
• Industrie 
• Landbouw



HeusdenStikstof-depositie
Landbouw 46,0%

Buitenland 32,3%

Wegverkeer 6,1%

Huishoudens 6,1%

Internationale scheepvaart 2,9%

Overig verkeer 2,2%

Ammoniak uit zee 2,2%

Industrie 1,0%

HDO2/Bouw 0,6%

Energiesector 0,3%

Afvalverwerking 0,3%



HeusdenStand van zaken

• Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
"afgeschoten" door de Raad van State 

• Rapport Remkes "Niet alles kan": 
beleidsvoorstellen voor de korte termijn 

• Ingrijpender veranderingen staan ons 
nog te wachten voor de langere termijn
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HeusdenConsequenties

De bouw

• Geen vergunningen: de bouw komt stil te liggen 

• Probleem is hoofdzakelijk kortdurend: verhoogde 
uitstoot tijdens de bouwperiode 

• Nieuwe wetgeving nodig met ontheffingen en/of 
aanvullende maatregelen



Heusden

Het verkeer

• Autoverkeer: 

• Directe maatregelen: snelheidsverlaging autoverkeer 

• Indirect: bevorderen elektrisch rijden en duurzame 
opwekking energie, bevorderen openbaar vervoer 

• Luchtvaart: heffing op kerosine (duurder vliegen) 

• Scheepvaart: zuiniger motoren / lichtere brandstof

Consequenties



Heusden

Agrarische sector

• Noodzaak tot vermindering van de uitstoot 

• met name bedrijven nabij Natura-2000 gebieden 

• Programma nodig om de nadelige gevolgen voor de 
landbouw op te vangen. Wat dan? 

• De gemeente kan in de uitvoering een rol vervullen. 
Welke?

Consequenties
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HeusdenGevolgen Heusden

• Bouwprojecten stagneren (Grassen, Steenenburg, GOL) 

• Overlast uitstoot verkeer A59 

• Levensvatbaarheid van agrarische bedrijven wordt 
bedreigd



HeusdenNatuur & Landbouw
• Veel Natura-2000 gebieden in de omgeving: 

• Loonse- en Drunense duinen 
• Vlijmens Ven 
• Westelijke Langstraat 

• Veel bedrijven ZLTO-leden ligt op korte afstand van een 
Natura-2000 gebied 

• Nieuwe wet- en regelgeving gaat hier zeker effect 
hebben



Heusden

Pauze
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HeusdenBeleidskeuzes
• Beperkte rol, beperkt instrumentarium 

• Krijgt de gemeente nieuwe rollen, nieuwe instrumenten? 

• Ondersteunen bij transitie naar duurzame veeteelt? 

• Beleidskeuzes omgevingsvergunningen (stallen, 
zonnevelden, ...) 

• Op welke terreinen zou de gemeente verder een rol 
kunnen aannemen en wat is daar voor nodig?



Heusden

Dank voor uw aandacht  
en inbreng


