
Hoe moeten we de stikstofcrisis te lijf? 
Essay planologie, keuzeoptie 1  
Stikstof is zo langzamerhand een belangrijk thema geworden in de huidige ruimtelijke ordening. 
Doordat de rechter in december 2019 de zogenaamde PAS-wet van tafel heeft geveegd, ligt de 
bouw in Nederland op veel plekken stil. Een voorbeeld van hoe Europese afspraken grote 
invloed hebben op wat er mogelijk is in eigen land. Deze keer is de overheid door Stichting 
Urgenda gehouden aan haar eigen beleid. 

Koortsachtig heeft de regering het afgelopen jaar gezocht naar een oplossing. Alle sectoren 
moeten hieraan een bijdrage leveren, maar met name bij de agrarische sector sloeg de vlam in 
de pan. Zij worden door velen gezien als de sector met de meeste uitstoot en dus als de sector 
die de meeste offers moet laten. Bijvoorbeeld door de veestapel te verkleinen. De 
boerenprotesten die hierop volgden waren hevig en nog altijd staan de boeren op scherp. In 
plaats van verplichte maatregelen is nu gekozen voor vrijwillige uitkoop. Maar of dit voldoende 
is? 

Een visie op de landbouw is er inmiddels ook vanuit het rijk: de landbouw moet bewegen in de 
richting van kringlooplandbouw. Maar wat is dit eigenlijk? Is dit een reëel alternatief? En 
belangrijker nog: gaat het de woningbouw vlot trekken? Of is er iets anders nodig? Een mooi 
onderwerp voor een essay! 

Wat denk jij? Hoe kijk jij naar de opgave waarvoor Nederland staat als het gaat om de 
stikstofuitstoot? En naar de rol van de landbouw hierin? Moet de veestapel worden gehalveerd? 
Biedt kringlooplandbouw de oplossing? Of moeten we af van de stikstofwetgeving, zodat we 
weer de woningen kunnen bouwen die we zo hard nodig hebben? Wat voor advies geef je het 
nieuwe kabinet om uit de crisis te geraken?  

Wat is ook alweer een essay? Volgens de Wikapedia is een essay 'een beschouwende 
prozatekst of een artikel voor krant en tijdschrift, waarin de schrijver op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of 
ontwikkelingen'. Dit biedt een helder kader lijkt me.  

Je schrijft een goed onderbouwd verhaal, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de literatuur 
op www.planvanhuub.nl , waaruit ook duidelijk je eigen mening blijkt. Omvang van het essay is 
circa 10 à 15 pagina's, waarbij kwaliteit uiteraard voor kwantiteit gaat.  



Beantwoord in je essay in ieder geval de volgende vragen:  

• Wat is ook alweer ruimtelijke ordening? 
• Wat heeft stikstof hiermee te maken? 
• Waarom is er sprake van een stikstofcrisis? 
• Wat is de relatie met Europa? 
• Wat is de relatie met landbouw? 
• Is de ontwikkeling naar kringlooplandbouw een oplossing voor het probleem? 
• Zo ja, hoe krijg je dit voor elkaar? Zo nee, welke andere oplossingen zie jij? 
• Wat kun jij het kabinet adviseren om uit de stikstof crisis te komen? 
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