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Bijlagen

Hooggeachte mevrouw Schouten,
Het stikstofprobleem raakt ons allemaal. We zullen dit probleem dan ook samen moeten oplossen.

Vooruitlopend op uw plannen en de daaruit voortvloeiende regels vragen we daarom uw aandacht
voor de wijze waarop landbouw- en natuurorganisaties in Winterswijk al meer dan 25 jaar
succesvol samenwerken aan het behoud en het versterken van ons Nationaal Landschap. Deze
unieke samenwerking kan bíjdragen aan de lokale oplossing van het stikstofprobleem.

Nationaal Landschap Winterswijk
Het buitengebied van Winterswijk is in 1994 aangewezen als WaardevolCultuurlandschap en
vervolgens als Nationaal Landschap. ln dit gebied en in het aangrenzende Duitse deel bevinden
zich vier Natura 2O0O-gebieden. Deze gebieden hebben hoge landschaps- en natuurwaarden en
zijn tegelijkertijd stikstofgevoelig. Door de unieke aanwezigheid van maar liefst vier Natura-2000
gebieden heerst er veel onzekerheid bij inwoners over de toekomst van recreatie, industrie,
landbouw en wonen.
Onze boeren zijn aljarenlang in belangrijke mate verantwoordelijk voor het beheer en behoud van
ons kleinschalige cultuurlandschap. Met ruilverkavelingsprojecten is bijvoorbeeld landbouwgrond
ingeleverd voor nieuwe natuur- en landschapselementen, waardoor al veel herstelmaatregelen
konden worden getroffen in en bij de Natura 2O0O-gebieden.

Stichting Waardevol Gultuurlandschap Winterswijk
Al25 iaar waakt de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) over ons
buitengebied. Binnen WCL werken landbouw- en natuurorganisaties, inwoners, recreatie- en
overige ondernemers samen aan het behoud en herstel van de Natura 200O-gebieden en andere
'natuurparels', zoals onze beken die de hoogste ecologische status hebben. Deze langdurige
samenwerking is uniek in Nederland.

Gebiedsgerichte aanpak verdient landelijke navolging
Kenmerkend voor de werkwijze van stichting WCL is de gebiedsgerichte aanpak. Er is veel
praktische ervaring opgedaan in projecten zoals: Meervoudíg Duurzaam Landgebruik (MDL),
Boeren met Natuur en Landschap en het pilotproject Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB
2010-2013). Deze projecten zijn volledig ondersteund en begeleid door Wageningse
wetenschappers. Ze zijn opgezet en mede uitgevoerd door ambtenaren van de rijksen provinciale overheid.

Essentieel bij die projecten was dat alle activiteiten in het teken stonden van herstel van de
biodiversiteit, schoner water en bodemvruchtbaarheid. Dat vond onder anderen plaats door teelten
van gewassen als klaver, granen en kruidenrijk gras. Toepassing van deze projecten is zeer breed
gedragen door Winterswijkse agrariërs en grondeigenaren.
Extensiever gebruik van landbouwgrond zal passen in de ophanden zijnde herindeling van
landbouwgrond wanneer agrariërs kampen met bedrijfsopvolging. Wij menen dat hierin zeer
belangrijke oplossingen voor de stikstofcrisis liggen.
Een ander voorbeeld van een geslaagde gebiedsgerichte aanpak is het Winterswijkse Ammoniak
Reductie Plan (ARP). Dit plan uit de vorige eeuw bevat een puntensysteem, dat volgens ons ook
goed bruikbaar is voor de aanpak van het stikstofprobleem. Het puntensysteem is haalbaar en
betaalbaar. Wijzijn ervan overtuigd dat deze aanpak ook kan leiden tot een verminderde
stikstofemissie in ons Nationaal Landschap.

Breed draagvlak voor lokale samenwerking en oplossingen
ln Winterswijk bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak van
het stikstofprobleem. Er is lokaal inmiddels een stikstofrverkgroep opgericht, die onder leiding
staat van een gemeentelijke coördinator Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze werkgroep
bestaat uit WCl-leden (landbouw, natuur, recreatie), de lndustríekring, Ondernemers
Buitengebied Winterswijk (OBW) en de gemeente Winterswijk.
Wat vragen wij van u?
Hoe zorgen we voor een goede balans tussen wonen, ondernemen en recreeren in ons Nationaal
Landschap en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap? Niet door generieke
regels voor te schrijven, maar door samen te werken aan gebiedsgerichte oplossingen waarbij
bestaande Nb-vergunningen gerespecteerd worden. Uitgangspunt is dus : hoe kunnen we het wel
blijven doen, naast elkaar, met elkaar, op een manier die past. Deze aanpak biedt ook perspectíef
voor de aanpak van het stikstofprobleem.
Wij roepen u op gebruik te maken van onze innovatieve kracht. Zorg ervoor dat wij in ons unieke
landschap met vier Natura 200O-gebieden kunnen blijven wonen, ondernemen en recreëren. Dit
doet u door gebruik te maken van onze kennis en ons de ruimte te geven te experimenteren,
bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve landbouw, om zo bijte dragen aan een
gebiedsgerichte oplossing van het stikstofprobleem. Deze innovatieve kracht komt goed van pas
als u WCL een stikstofpilot laat draaien, die gebiedsgericht is in plaats van generiek. Ook de Raad
van State adviseert u in haar advies over de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet
stikstof om zo te gaan werken.
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