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• https://www.newsweek.com/exclusive-inside-militarys-secret-undercover-army-1591881









Internationaal















































juridisch























medisch





















Klimaat crisis









Stikstof crisis



https://open.overheid.nl/repository/ronl-e1d98609-6f59-4245-8758-ec00da553db5/1/pdf/niet%20alles%20kan%20overal.pdf

De crisis is de stikstofproblematiek.

In Nederland wordt de bodem belast door een zeer hoge 

toediening van stikstofverbindingen, met name ammoniak (NH3) 

dat vrijkomt uit dierlijke mest. Daarnaast worden stikstofoxiden 

(NOx) uitgestoten door verbrandingsmotoren, zoals in 

motorvoertuigen en in de industrie. Menselijke activiteiten 

waarbij stikstofverbindingen in grote hoeveelheden vrijkomen, 

leiden tot ongewenste effecten op de kwaliteit van bodem, 

water, lucht en natuur.

Met het oog op langetermijnoplossingen (tot 2030) bracht de 

commissie-Remkes in 2020 het rapport "Niet alles kan overal" 

uit. Hierin adviseerde zij de landelijke uitstoot van NH3 en NOx

met 50% te verminderen ten opzichte van 2019. De NH3-

doelstelling zou in bepaalde gebieden, dicht bij natuurterreinen, 

hoger moeten zijn.









Oplossing: vermindering emissie

Het adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes 

eerste advies, met als titel “Niet alles kan”. 

De belangrijkste onderdelen van het eerste advies waren

●het opkopen van veebedrijven die veel ammoniak uitstoten in de omgeving van kwetsbare natuur;

●het verlagen van de maximumsnelheid eveneens in de omgeving van natuurgebieden;

●het herstellen van bestaande schade aan kwetsbare natuurgebieden moet worden versneld;

●op langere termijn moeten ook het openbaar vervoer, vrachtvervoer, luchtvaart en scheepvaart hun uitstoot 

beperken.

Volgens Remkes was de aanpak op grond van het PAS „in strijd met de wet” en waren noodmaatregelen 

nodig.



Luchtvaart

●Hoewel de luchtvaart veel CO2 produceerde, evenals veel geluidhinder en veel fijnstof, was de 

bijdrage van de luchtvaart aan de stikstofdepositie gering.  

●De absolute emissie van stikstof door de luchtvaart was gering ten opzichte van die van andere 

bronnen. Toch groeide de stikstofemissie door de luchtvaart, omdat het aantal vliegbewegingen groeit.

●elektrisch taxiën,

●de vloot vernieuwen met efficiëntere en lichtere vliegtuigen

●het uitvoeren van glijvluchten

●het weren van vervuilende vliegtuigen.

●De militaire luchtvaart was in het advies niet meegenomen.



Doelstelling emissiereductie per gebied, juni 2022

Christianne van der Wal (VVD) presenteerde in juni 2022 de doelstellingen per 

regio

"Nationaal Plan Landelijk Gebied" zijn met name gericht op de veehouderij.

●De grootste reducties zijn nodig in de Gelderse Vallei, de Veluwe, het Groene 

Hart, de Peel en op zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.

●Uitstoot van ammoniak In de Gelderse Vallei moet met 80% dalen.

●In bufferzones van 1 kilometer rondom Natura2000 gebieden zou de 

stikstofuitstoot met 70% gereduceerd moeten worden.









https://vilt.be/nl/nieuws/stikstof-wordt-droge-depositie-overschat












