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Door Erik Luiten

VERDER IN DEZE
NIEUWSBRIEF…

VOORWOORD
Stikstofcrisis

Het is deze maand precies 3 jaar geleden dat de rechterlijke uitspraak ervoor
zorgde dat de “stikstofcrisis” een feit werd. Intussen zijn er vele rapporten en
adviezen geschreven, maar nog geen enkele daarvan heeft de oplossing
gebracht. Dat is ook vrij logisch, immers rammelt het fundament aan alle
kanten. Het is goed dat middels WOB verzoeken meer en meer duidelijk wordt
hoe er beleid wordt gemaakt op dit dossier. Zonder er hier op dit moment
uitputtend op in te gaan is het nu van belang dat er geen onomkeerbare
beslissingen worden genomen. Vandaar ook onze oproep tot een standstil aan
de gebiedstafels. Gedwongen opkoop van bedrijven is en blijft onbespreekbaar
voor ons. Innovatie en verduurzaming willen we aan meewerken, mits er in
voldoende mate voor betaald wordt.
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‘Onontkoombare’
doelen (door Sjoerd
Mensonides)

•

Wat deden we nog
meer?

•

Geef je nú op voor
Agractie On Tour!

•

Boer in de Klas –
Oproep!

Agractie on Tour

In diezelfde afgelopen 3 jaar tijd is ook Agractie ontstaan en komen we nu op
het punt dat we ook het land in kunnen gaan om het gesprek aan te gaan op
boerenlocaties: Agractie on Tour. We starten in 4 provincies, met uiteraard
stikstof als hoofd gespreksonderwerp. We hopen op goede, stevige
gesprekken, waarin we graag jou mening willen horen over het stikstofbeleid.
Dit doen we bij onze collega boerenbedrijven, waarbij een rondleiding op het
bedrijf ook mogelijk is. Daarnaast willen we het ook gezellig houden met een
hamburger en een biertje. Álle boeren zijn welkom!

Stichting en vereniging

Formeel bestaat Agractie uit twee onderdelen: de stichting en de vereniging,
met ieder onderdeel een eigen bestuur, één voor de stichting en één voor de
vereniging. Praktisch gezien integreren de beide besturen meer en meer.
Gezien de uitdagingen waar we voor staan is dat wenselijk en ook noodzakelijk.
We zijn voornemens om bij de volgende ledenvergadering met een voorstel te
komen hoe we dit willen regelen.

WORD DONATEUR!
Samen sterk voor onze
toekomst! Voor maar €25
per jaar zetten we samen
de schouders eronder!
Klik HIER om donateur
van Agractie te worden.

Agractie nodigt u uit voor…

AGRACTIE ON TOUR
Op woensdag 25 mei is het dan
zo ver! Dan vindt de eerste debaten informatieavond plaats in
Woudenberg. Aanmelden kan
nog!

Aanmelden
Aanvang: 20.00 uur (Inloop
vanaf 19.45)
Data en locaties:
•

Woensdag 25 mei –
Woudenberg (Utrecht)

•

Woensdag 1 juni – Ermelo
(Gelderland)

•

Woensdag 15 juni –
Oosteind (Noord Brabant)

•

Woensdag 22 juni –
Spierdijk (Noord Holland)

Alle boeren zijn welkom! Hopelijk
zien we je op één van de
avonden! Is er geen avond bij jou
in de buurt? Bij succes komt er
een volgende reeks, in andere
provincies.

Door Bart Kemp

DE AFBRAAK IS BEGONNEN
Doelen
halen,
schoon
schip
maken,
onontkoombaarheid, dat zijn leidende begrippen die
Agractie veel terug ziet in rapporten en horen bij
LNV. 'Langzaam krijgen we zicht op wat het nieuwe
Kabinet werkelijk voor heeft met de Nederlandse
landbouw', betoogt Agractie-voorman Bart Kemp in
een opinie voor de regiobladen van Agrio.
Wij, Agractie, hebben de balans opgemaakt, wat gaat
dit allemaal inhouden tot 2030? Wat zijn de concrete
gevolgen?

Eerst de doelen.
Op het terrein van stikstof staat de Kritische Depositie
Waarde (KDW) en het voldoen daaraan in 75 procent
van de gebieden in 2030 als een huis. Gedreven door
partijen als onder meer VNO-NCW en Bouwend
Nederland, die stikstofruimte nodig hebben, ondanks
de kritische noten van het Planbureau voor de
Leefomgeving (KDW zegt niets over kwaliteit natuur),
commissie Remkes (NOx en NH3 zijn niet
uitwisselbaar), commissie Hordijk (Aerius is niet
geschikt voor vergunningverlening), en de niet
aflatende stroom kritische publicaties uit allerlei
richtingen. De trein dendert voorlopig niets ontziend
door.

Rustgewassen
Om de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn
te behalen zijn zeer ingrijpende maatregelen
afgekondigd. In feite een gedeeltelijke onteigening,
doordat je brede stroken van je land niet meer mag
gebruiken voor reguliere agrarische teelt. En wie heeft
in de gaten dat op zand en lössgronden binnenkort
eens per 3 jaar geen maïs, aardappels en bieten geteeld

mogen worden, maar alléén rustgewassen?

mogen worden, maar alléén rustgewassen? Daarnaast
ziet het ernaar uit dat de derogatie nu of binnen enkele
jaren zal sneuvelen, met enorme gevolgen voor
boerengezinnen. Over wanbestuur gesproken!
De plannen voor biodiversiteit, bossenstrategie en
landschapsgrond leiden ertoe dat duizenden hectares
uit reguliere productie worden genomen en een deel
nog slechts gebruikt mag worden onder strenge
restricties. De contouren van het Nationaal Programma
Landelijk Gebied (NPLG) worden langzaam zichtbaar;
een complete herindeling van Nederland waarbij
productie van voedsel een ondergeschikte marginale
rol speelt.

Harde krimp
Dan hebben we nog de CO2-reductieafspraken uit het
klimaatakkoord, niemand weet nog wat de impact
daarvan op de agrarische sector zal zijn. Wat we wel
weten als we al deze doelen bij elkaar optellen is dat dit
neerkomt op een harde krimp van 30 – 40 procent over
alle sectoren tot 2030. Daarnaast zullen de bedrijven die
mogen blijven versneld richting een volledig
emissiearme bedrijfsvoering moeten volgens de best
beschikbare technieken en veel extensiever moeten
gaan werken. Het reguliere productieareaal zal fors
krimpen en het middelengebruik verder worden
ingeperkt.
De koers van minister Christianne van der Wal (Natuur
& Stikstof) is duidelijk: binnen één jaar moeten er
gebiedsplannen liggen, waarmee aan alle doelen zal
gaan worden voldaan. Zo niet, dan zal men inzetten op
gedwongen onteigening. Nu is al duidelijk dat deze
doelen nooit haalbaar zijn met vrijwillige regelingen,
sommige doelen zijn überhaupt niet haalbaar. In de
aanpak ligt de focus vrijwel uitsluitend op opkoop.
Innovatie is bijna geheel uit beeld ondanks dat dit tot
zeven keer goedkoper is, op technische …

… wil men in Den Haag niet meer vertrouwen. Krimp en
opkoop zijn het hoofddoel geworden en men gebruikt
de ‘doelen’ om dit te legitimeren. Ondanks de oorlog in
Oekraïne, ondanks de hoge grondstofprijzen, en
ondanks de waarschuwingen van alle kanten.

Klem
Over het perspectief voor boeren? Daar denkt men nog
even over na! Daar wordt al 5 jaar over nagedacht, en
men weigert te erkennen dat economische wetten
leidend zijn in een open exportgerichte economie. En
dat slechts een zeer beperkt deel van de boeren een
reëel inkomen kan halen uit nicheproducten, korte
keten of landschapsbeheer. Een groot deel van de
boeren komt verder klem te zitten tussen de wal en het
schip, of wordt zover ontmoedigd door alle negativiteit
dat ze hun portie aan Fikkie geven!
Onze mening is dat het onbestaanbaar is dat de
Nederlandse landbouw wordt opgeofferd aan
wensnatuur, aan onhaalbare en onrealistische doelen
en de belangen van economische vooruitgang, NGO’s
en onkunde. Dat het echt alle hens aan dek is om nog

enigszins af te zwakken en perspectief te houden voor
boeren die door willen! Dringt de impact en urgentie
van de kabinetsplannen voldoende door?

Oproep
Komende maand zal Agractie starten met een serie
informatie- en discussieavonden in alle provincies om
met jullie te spreken over stikstof en dit kabinetsbeleid.
We hopen jullie dan te zien om samen te bespreken
hoe het ervoor staat.
We zullen daarin moeten samenwerken, elkaar
versterken, ieder op zijn positie, inclusief de
toeleveranciers en afnemers. Achter de schermen zijn
er wat initiatieven waarbij dit gebeurt, maar laat ieder
zijn rol pakken! Mijn oproep aan boeren: Kom in
beweging. Laat van je horen. Gemeentelijk, provinciaal
en naar de landelijke politiek. Laten we onze huid duur
verkopen! Samen onze schouders eronder zetten in het
belang van onze toekomst! Vóór het te laat is!

Deze opinie verscheen op 25 april in de regiobladen van Agrio.

Door Sjoerd Mensonides

‘ONONTKOOMBARE’ DOELEN
De contouren van het NPLG (nationaal Programma
Landelijk Gebied) beginnen nu langzaamaan duidelijk
te worden. Wat begon in het coalitieakkoord lijkt nu
straks te transformeren tot een grote leegveeg- en
natuurcreatie-operatie. In het NPLG vindt een stapeling
van opgaves plaats, namelijk water, bodem,
biodiversiteit, klimaat/CO2 en stikstof. Voor deze
onderwerpen worden (onhaalbare) doelen opgesteld
en deze worden over gebieden uitgestrooid. Zeer
zorgelijk hierbij is de juridische term "onontkoombaar".
De minister schreef in haar brief, ondersteund door IPO
in hun position paper, dat alle doelen zo snel mogelijk
onontkoombaar dienen te zijn. Dat is juridisch jargon

voor "wettelijk vastgelegd zodat we er niet meer
onderuit kunnen".
Wat ook zeer zorgelijk is, is de ambtelijke
beantwoording op de vraag of er in de gebieden wel
draagvlak is onder de bevolking voor dergelijke doelen.
De beantwoording luidde namelijk dat we zo snel als
mogelijk alles onontkoombaar moeten vastleggen
zodat de gebieden dus gehouden kunnen worden aan
de van boven opgelegde doelen. En tevens dat als het
niet snel genoeg gaat de gebieden gehouden kunnen
worden aan deze opgelegde doelen en er ingegrepen
kan worden van bovenaf.
(zie volgende pagina)

Lezen we dit in combinatie met de op handen zijnde
Omgevingswet dan zijn gemeenten en provincies
straks
gehouden
aan
het
stellen
van
omgevingswaarden in gebieden op basis van deze
doelen. Ook kunnen vergunningen voor de bouw van
stal of wat dan ook tegengehouden worden op grond
dat er niet wordt voldaan aan omgevingswaarden.
Juridisch gezien zit dit nog "mooier" in elkaar. Namelijk
tegen de besluiten van de minister, een AMvB, of tegen
wetgeving, zoals bijvoorbeeld een Stikstofwet, kun je
geen rechtstreeks beroep instellen. Dit, omdat dit geen
rechtstreeks bindende besluiten zijn.
Tegen de opvolger van een bestemmingsplan, dit heet
onder de Omgevingswet een Omgevingsplan, is wel
bezwaar en beroep mogelijk, alsmede tegen de
verlening of weigering van een vergunning. De kans is
groot dat er dan geredeneerd wordt dat deze zich
baseren zich op de landelijke wetgeving en het
daarmee wordt afgedaan. En zo wordt je dus met een
kluitje het riet ingestuurd mocht je het er niet mee eens
zijn. Dan moet je tegen het bestemmingsplan of
vergunning een bodemprocedure starten: bezwaar,
beroep, hoger beroep, wat jaren en tienduizenden
euro’s kost.
Zo komen we via een juridische trap voor voldongen
feiten te staan, omdat de heren en dames ambtenaren
en bestuurders onder de groene druk zijn bezweken en
zo spoedig mogelijk doelen ‘onontkoombaar’ willen
maken. Deze top-down benadering is niet alleen funest
voor het draagvlak, maar ook een giga ondermijning
van het leven op het platteland. Te meer omdat veel
van de dossiers omstreden zijn:

-

De doelen van stikstof zijn omstreden vanwege
het feit dat vooraf vaststaat dat KDW-doelen uit
de stikstofwet niet haalbaar zijn, dat het maar
de vraag is in hoeverre dit bijdraagt aan de
kwaliteit van natuur, Aerius niet geschikt is op
bedrijfsniveau, de KDW vaststelling omstreden
is, etc;

-

De doelen van CO2 zijn omstreden vanwege het
feit dat er discussie is wat waar aan toegerekend
moet worden, de gewasopname niet of deels
wordt
meegerekend,
methaan
een
fundamenteel ander iets is dan CO2 en het
equivalenten verhaal daarmee dubieus is, etc;

-

De waterkwaliteit is omstreden, omdat
Nederland onhaalbare doelen heeft gesteld. Er
moet
op
elke
grensovergang
een
waterzuivering komen, etc;

-

Over de bodem is niet veel bekend;

-

Biodiversiteit is omstreden vanwege de wijze
van meten. Er blijkt een toename te zijn van
flora en fauna, maar kennelijk niet de gewenste
soorten in de gewenste gebieden. Ook de
wetenschappelijkheid van meten is een
discussiepunt.

Het wettelijk maken van de doelen is het bewust
creëren van een moeras en het altijd hebben van stok
om mee te slaan. Er is immers altijd wel een onhaalbaar
doel wat niet wordt gehaald en dus een reden om een
gebied over de kop te klauwen.

WAT DEDEN WE NOG MEER?

-

Op 11 april stuurde Agractie deze brief naar ministers, Tweede Kamerleden en
gedeputeerden. Hier kwamen meerdere reacties op. Hier wordt een vervolg aan
gegeven.

-

Bart Kemp scheef meerdere opinies, waaronder ‘De afbraak is begonnen’, maar ook
‘Door kabinet bedachte stikstofaanpak gaat natuur niet helpen’, die verscheen in
meerdere landelijke pers.

-

Agractie voerde meerdere gesprekken met het ministerie van LNV. Hierin dragen
wij onze visie uit. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het NPLG, GLBNSP, en perspectief voor de landbouw.

-

Agractie zette, evenals onze collega’s van de andere landbouwpartijen de
gesprekken ‘on hold’ binnen de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA).

-

Agractie had een bijdrage in een gezamenlijke opinie met Landbouwcoalitie voor
Rechtvaardige Handel. Deze opinie verscheen in Trouw, en kun je HIER lezen.

GEEF JE NÚ OP VOOR AGRACTIE ON TOUR
Op woensdag 25 mei trappen we af met de éérste info- en debatavond in
Woudenberg (Ut). We hopen natuurlijk op een grote opkomst, en nodigen álle
boeren uit aanwezig te zijn! Ook andere landbouwpartijen en politiek zijn welkom!

Klik HIER om je aan te melden!
BOER IN DE KLAS
Oproep!
Boer in de Klas zoekt gastboeren, vooral in provincies Zeeland en Flevoland;
Daarnaast zoeken we door heel Nederland kwekers, geitenhouders en fruittelers.
Ben je geen van bovenstaand, maar wil je toch gastboer(in) worden? Dat kan
natuurlijk ook! Aanmelden kan via www.boerindeklas.nu.

Agractie
Nederland
Meer lezen over
onze visie?
Klik HIER om ons
visiedocument te
openen. Wilt u een
reactie geven?
Mail dan naar
bestuur@agractie.nl

Donateur worden?
Klik HIER!

Contact
E-mail:
info@agractie.nl
Website:
www.agractie.nl

Bart Kemp
(voorzitter)
Tel. 0655978721
Alien van Zijtveld
(secretaris)
Tel. 0615548515
Mathijs Lubbertsen
(Penningmeester)
Tel. 0653479990

