
 

 

 

t.a.v. de heer J. Remkes 

Per e-mail: contact@secretariaatjohanremkes.nl  

 

 

Ede, 30 augustus 2022 

 

Betreft: Uitnodiging vervolggesprek 31 augustus 2022 

 

 

Geachte heer Remkes, 

 

Op maandag 29 augustus ontvingen wij van u een uitnodiging voor een op 

woensdag a.s. te houden overleg tussen het Kabinet en een beperkt aantal 

(agrarische) organisaties. 

Als Agractie Nederland gaan we niet op deze uitnodiging in. Wij zien in deze 

uitnodiging en ook anderszins geen blijk van het Kabinet om werkelijk te 

bewegen op voor ons cruciale punten, die het startpunt vormen van iedere 

oplossingsrichting.  

Wij verzoeken u daarom een separaat overleg (eventueel aansluitend op het 

door u geplande overleg van 31 augustus), met onderstaande agenda, te 

faciliteren tussen het Kabinet en de samenwerkende boerenbelangenbehartigers 

Deze organisaties vertegenwoordigen de meerderheid van de Nederlandse 

boeren. Zij hebben daartoe mandaat en leggen daarover verantwoording af aan 

de leden. 

 

De agenda omvat wat ons betreft tenminste: 

1. Het bespreken van de concrete invulling van de wijze waarop versneld en 

op korte termijn (deadline) de problematiek van de PAS-melders en 
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overige knelgevallen kan worden opgelost en de garanties ten aanzien van 

dreigende handhavingen die het kabinet daarvoor stelt.  

2. Het bespreken van de route en termijn waarin de huidige KDW kan worden 

geschrapt uit de wet en het beleid. Alternatieven, respectievelijk andere 

invullingen en/of toepassingen komen daarbij aan de orde, evenals de 

bruikbaarheid van Aerius.  

3. Het bespreken van een gewijzigd tijdspad en doel met het leidend maken 

van de gunstige staat van instandhouding inclusief alle  essentiële 

drukfactoren (i.p.v. nationale en regionale doelen inzake stikstofreductie 

en KDW). Het is van belang dat de richtinggevende kaart uit het NPLG d.d. 

10 juni 2022 (of varianten daarvan) geen rol speelt in het 

omgevingsbeleid van Rijk, provincies en/of gemeenten, om te voorkomen 

dat toekomstperspectief, financierbaarheid en waardeontwikkeling van het 

boerenbedrijf ten onrechte wordt aangetast. 

4. Het bespreken van de concrete invulling van de wijze waarop innovaties 

(in brede zin) een financieel haalbare, geaccepteerde en juridisch 

geborgde bijdrage kunnen gaan leveren aan de emissiereductie ten 

dienste van natuurdoelstellingen.  

5. Het bespreken van de wijze waarop de rechtszekerheid, 

rechtsbescherming en zeggenschap m.b.t. bedrijfseigendommen, 

waaronder grond wordt geregeld, zodat geen sprake kan zijn van 

gedwongen verkoop, onteigening of inname van vergunningen als 

onderdeel van het stikstof -en natuurbeleid. Bedrijven moeten kunnen 

vertrouwen dat in onze rechtstaat geldt ‘vergund is vergund’. 

6. Het bespreken van de route en termijn naar een juridisch houdbare 

drempelwaarde met betrekking tot de vergunningverlening conform TNO 

advies. 

Wij vernemen graag of het Kabinet met deze geannoteerde agenda kan 

instemmen en bereid is daarvoor een separaat overleg te plannen. Wat ons 

betreft kan dat op korte termijn, indien dit in de agenda’s past op 31 augustus, 

en dit dient zoals eerder besproken vanuit het Kabinet minimaal in aanwezigheid 

te zijn van premier Rutte, minister van der Wal, minister Staghouwer, bij 

voorkeur aangevuld met vicepremier Kaag of minister Harbers. 

In de verwachting bij te dragen aan herstel van wederzijds vertrouwen, zie ik uw 

reactie met belangstelling tegemoet, 

Bart Kemp 

 

Voorzitter Agractie Nederland 

 

 

 


