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Door Johan Vollenbroek 
moet Nederland 
stikstofuitstoot drastisch
aanpakken

Dankzij Johan Vollenbroek (69) uit Nijmegen moet Nederland stikstofuitstoot drastisch 
aanpakken. Hij is de man die als eerste de strijd aanbond met de overheid, waardoor nu tal van 
woningbouw- en wegprojecten stil liggen. Hij schreef een ‘oorlogsverklaring’ in een brief aan 
premier Rutte. Een gesprek. 
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Nee, Johan Vollenbroek heeft geen hekel aan boeren. Integendeel. Hij mag dan vaak juridisch te keer 
gaan tegen die 'schandelijke’ intensieve veehouderij, dat is niet tegen de boer gericht, maar tegen het 
beleid, legt hij uit. Hij is zelf zoon van een boer, uit de Achterhoek. Het bedrijf had geen toekomst, maar 
anders had hij het misschien wel overgenomen.

Op zijn eettafel staat al meer dan twee maanden een bundeltje opgerolde papieren met een grote rode 
strik eromheen. Het is de uitspraak van de Raad van State van 29 mei, waarin de hoogste 
bestuursrechter van ons land korte metten maakte met het stikstofbeleid van de overheid. De zaak werd 
aangespannen door Mobilisation for the Environment (Mob), waarvan Vollenbroek  voorzitter is. ‘Een 
persoonlijke mijlpaal’, zegt hij daarover.  ,,Maar het is ook triest dat het zover heeft moeten komen.’’ 

Wat houdt de stikstofuitspraak in?
De hoogste bestuursrechter verbood eind mee het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), 
omdat het de natuur onvoldoende beschermt. De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 
om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor 
brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen. Stikstof komt vrij bij 
onder meer verkeer, vliegtuigen, veehouderij en cv-ketels.
Tegelijkertijd was het dé manier om vergunningen uit te delen aan bedrijven die stikstof veroorzaken in 
de buurt van natuurgebieden. Op basis van het PAS deelde de overheid vergunningen uit op basis van 
‘toekomstige besparingen’ op stikstof. Dit programma is door de Raad van State vernietigd.
De bouw van nieuwe huizen, wegen, industrie en boerderijen dreigt stil te komen liggen. Het verbod 
dwingt de overheid om de natuur in Nederland beter te beschermen. Het kabinet moet nu een nieuw 
systeem bedenken waarbij veel meer rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitstoot van 
stikstof.
door Merten Simons, laatst gewijzigd op 03-07-2019, 15:31

Zolderkamer
Johan Vollenbroek is gepensioneerd natuur- en scheikundige. Het is moeilijk voor te stellen dat de 
vriendelijk ogende man vanuit zijn zolderkamer de 'plaaggeest’ van Den Haag is.  Doordat de rechter 
twee maanden geleden een streep zette door de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS), verkeren 
boeren, ondernemers, wegenbouwers, ambtenaren en politici in grote onzekerheid. Kunnen hun 
projecten nog wel doorgaan, vragen ze zich vertwijfeld af. 

Want als die plannen een grote uitstoot van stikstof veroorzaken in de omgeving van een beschermd 
natuurgebied, dan wordt dat heel lastig. In een overvol land als de onze, zit je al snel in de buurt van een
van de 160 Natura2000-gebieden.  Deze week zette de rechter om die reden nog een streep door de 
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bouw van een nieuwe wijk in Roermond. 

,,De natuur is er hier beroerd aan toe’’, zegt Vollenbroek. In 1994 bleek al dat er in Nederland te veel 
stikstofverbindingen zoals ammoniak werden uitgestoten. Toen is de PAS bedacht, waarbij compensatie 
voor extra stikstofuitstoot landelijk geregeld werd, door bijvoorbeeld natuurgebieden te verbeteren en uit 
te breiden. ,,Dat beleid is mislukt. Door de PAS heeft de intensieve veehouderij enorm kunnen groeien 
en is de uitstoot van ammoniak juist fors toegenomen.’’

 Oorlogsverklaring
Ondanks de 'mijlpaal’ op zijn eettafel wist Vollenbroek de afgelopen maanden grotendeels uit de media 
te blijven. Hij verwijst journalisten het liefst door naar advocaat Wösten, want ‘die kan het verhaal goed 
vertellen’. Maar vorige week zorgde de Nijmegenaar met een open brief aan premier Rutte er zelf voor 
dat hij even onbedoeld in de schijnwerpers kwam te staan. Hij gebruikte het woord ‘oorlogsverklaring', 
wat kwaad bloed zette bij mensen die de acties van Vollenbroek minder waarderen. Hij is verkeerd 
begrepen, vindt de milieuactivist. ,,Het is geen oorlogsverklaring van ons aan Rutte, maar als de 
regering geen maatregelen neemt om de stikstofuitstoot drastische te verminderen, dan zien wij dat als 
een oorlogsverklaring van de zijde van de regering. Dan zullen we dat op grote schaal juridisch gaan 
aanvechten. Maar dat willen we liever niet. Procederen kost veel tijd en geld en lost het probleem niet 
op.” Vollenbroek heeft nog geen reactie van de premier ontvangen. ,,Zelfs geen ontvangstbevestiging.’’
De stikstofcrisis is een typisch Nederlands probleem. ,,Nederland is het vieste jongetje van Europa. Wij 
zitten hier met heel veel mensen en met veel te veel vee. We willen gewoon te veel in dit kleine landje bij
elkaar. Wij zijn een netto exporteur van stikstofverbindingen.’’

Uitstoot
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Zo’n dichtbevolkt land moet niet zo’n intensieve veehouderij 
willen, vindt Vollenbroek. Hij verwacht dat de overheid 
overgaat tot het zogenoemde ‘salderen’. Daarbij mag alleen 
extra stikstof worden uitgestoten als ergens anders deze 
uitstoot omlaag gaat. ,,Wij zijn daar niet tegen, als de totale 
stikstofuitstoot maar fors omlaag gaat.’’ 

Ondanks alle procedures, krijgt hij weinig negatieve 
reacties.  ,,Ik krijg zelfs bedankjes van boeren die ook 
vinden dat het anders moet.’’ Elf jaar geleden werd hij 
geridderd voor zijn jarenlange inzet. Daarna mocht hij zelfs 
op audiëntie bij de toenmalige koningin Beatrix. ,,Ze was 
goed op de hoogte van alle klimaatproblemen. Tot mijn 
verrassing bleek ze een groot voorstander van 

kernenergie.’’ Ook met ambtenaren op de verschillende ministeries voert hij vaak overleg.

Dreigmailtjes
Naar aanleiding van berichtgeving over zijn open brief aan Rutte, kreeg hij wel een stuk of vijf 
dreigmailtjes. ,,Anoniem uiteraard. ‘We weten jullie te vinden’, schreven ze.’’ Hij haalt zijn schouders er 
over op. Ze wegen niet op tegen de vele positieve reacties. Ook van mensen die geld willen 
doneren. ,,Maar daar doen we niet aan. We willen volledig onafhankelijk blijven. Ik heb een goed 
pensioen en we doen nog steeds betaald advieswerk.’’

Tegenstanders zeggen: dankzij Vollenbroek en de zijnen zit Nederland nu op slot. De Nijmegenaar veert 
op uit de eetkamerstoel. ,,Dat is grote onzin. Wij zijn niet het probleem. Het enige wat wij doen is de 
overheid er op wijzen dat die zich niet houdt aan haar eigen wetten. Dat is toch een schandelijke situatie,
dat een clubje zoals wij de overheid bij de les moeten houden.’’

Je ziet het nu ook weer bij de biomassacentrales, gaat hij verder. ,,Al die miljarden die daar in gestopt 
worden terwijl het ten koste gaat van het klimaat. En het parlement stemt er mee in. We hebben een 
premier die zich erop beroept geen visie te hebben, dan krijg je dit soort toestanden. En GroenLinks gaat
er gewoon in mee.’’ 
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