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Door Erik Luiten

Voorwoord
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief, na een zomer waarin veel gebeurd
is. Een zomer vol met acties, politieke spanningen rondom het stikstofbeleid,
het niet verlengen van de derogatie, minister Staghouwer die niet meer wist
hoe de agrarische sector perspectief te bieden, en ik kan nog wel even
doorgaan.
Al de inspanningen die we als sector leveren worden zo bij het oud vuil gezet.
Hierbij doel ik op de recente uitspraak van de Raad van State over de
stalvloeren die niet zouden voldoen. Wat hiermee duidelijk wordt is dat de
vergunningverlening muurvast is gelopen. Juist daarom moet er gekeken
worden naar het fundament onder het stikstofbeleid, terug naar de basis en
van daaruit weer opbouwen. Dit is ook o.a. onze inbreng in het
afstemmingsoverleg met de andere landbouwpartijen. We vinden het zinvol
om elkaar te versterken waar dat nodig is.
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Onze inhoud ligt bij premier Rutte op het bureau. Daar houden we aan vast!
1.
2.
3.
4.

Kritische Depositie Waarde uit de wet;
Geen gedwongen opkoop;
PAS melders en interimmers legaliseren in 2022;
Gebruik hogere drempelwaarde TNO Advies.

Om beweging te krijgen binnen het kabinet, zullen we aan alle kanten de
druk erop moeten houden, door middel van acties, in de gesprekken, in de
afstemming met de andere landbouwpartijen, via de politiek en via de media.

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.

Door Bart Kemp

Jullie inzet doet ertoe!
Sinds de tweede week van juni heeft de agrarische sector alles gegeven
en gevochten voor onze toekomst! Nederland weet, en overal is
zichtbaar: Boeren en platteland accepteren de Haagse plannen niet!
Iedereen heeft, op welke manier dan ook, daar een bijdrage aan
geleverd. Bedankt!
Inmiddels is het eind september. Ruim 3 maanden verder. Veel boeren
zijn actie-moe en snakken naar oplossingen, naar hoop, naar positiviteit.
Toch geloof ik dat het niet voor niets was. We staan er nu anders voor dat
begin juni. Er zijn in Den Haag ogen en deuren opengegaan. Men beseft
veel meer dat plannen zonder draagvlak niet uitgevoerd gaan worden!
Wat heeft Agractie gedaan sinds juni?
Allereerst hebben we heldere en haalbare doelen gesteld. Die doelen
hebben we in alle bijdragen, media-artikelen, talkshows en gesprekken
uitgedragen en uitgelegd. Steeds weer terug naar de inhoud, daar draait
het immers om. De inhoud: dáár willen we verandering in! Die 4 doelen
zijn inmiddels alom bekend in sector, media en politiek. Zó bekend dat
CDA leider Pieter Heerma ze liet optekenen in het AD en op de website
van het CDA: De KDW moet uit de stikstofwet en we moeten opnieuw
beginnen vanaf de tekentafel.
Vervolgens hebben we hard gewerkt aan een alternatief waarmee de
vergunningverlening verder kan zónder KDW en rekenmodel. Want de
tijd loopt wél door, en als we de invulling aan LNV of de politiek overlaten
weten we zeker dat de uitverkoop van de sector doorgaat. Over dit
alternatief spreken we intensief met sectorpartijen en politiek.
Kortgezegd betekent het: Af van de KDW naar de werkelijke Staat van
Instandhouding (SVI) en een geborgde daling van emissie. En uiteraard
vergeten we hierbij legalisering van PAS-melders en knelgevallen niet!
Lees verder op de volgende pagina

Vervolg ‘Jullie inzet doet ertoe!’

Inmiddels is dit alternatief getoetst door juridisch
experts en is ons bevestigd dat deze route
daadwerkelijk kán! Het komt nu aan op de politieke
wil om daadwerkelijk deze route te kiezen.
Op 5 oktober komt Remkes met zijn bevindingen.
We zullen zien of we onze input aan Remkes hierin
terugzien. Vervolgens is het aan de coalitie om te
keuzes te maken. Of mét de sector en werkbare
plannen, of doorgaan met plannen zónder
draagvlak.
Daarnaast werken we hard aan tal van andere
punten, waaronder het Juridisch Fonds. Dit heeft als
eerste doel het blokkeren van de uitwisseling van
ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx), en
daarmee actieve leegloop van de sector. Schadelijk
voor de sector, en de natuur schiet er niets mee op.
Het uitgebreide vooronderzoek is bijna afgerond en
we bereiden ons voor op de concrete procesgang,
mits er een realistische kans is op een positieve
uitspraak.
Laten we samen onze schouders eronder blijven
zetten, in het belang van onze sector!

Juridisch fonds - Een update
Eind augustus riepen we jullie op om te doneren
voor het Juridisch Fonds. Dit bericht kun je HIER
lezen.
Inmiddels zijn we een maand verder en is het
juridisch vooronderzoek in volle gang. We bereiden
ons voor op de concrete procesgang, mits er een
realistische kans is op een positieve uitspraak.
Honderden van jullie zetten samen met ons de
schouders eronder!
Bedankt voor alle bijdragen, klein en groot, in het
belang van Nederland en onze sector.
Wil je ook meehelpen?
Dat kan op:
https://www.doneeractie.nl/fonds-juridische.../66909 of klik HIER.
Rechtstreeks steunen kan op rekeningnummer
NL52INGB0008661378 ten name van Stichting
Agractie Nederland met vermelding ‘fonds
juridische ondersteuning’.

Boer in de Klas

Agractie on Tour…
… krijgt een vervolg!
Na het succes van Agractie on Tour in mei en juni
van dit jaar, wordt er een nieuwe reeks avonden
gepland. Irene van der Marel zal opnieuw een
presentatie geven over het onderwerp stikstof.
Daarnaast is er ruim de gelegenheid om met elkaar
in debat te gaan en gezellig na te praten onder het
genot van hamburgers en een drankje. Wij, als
bestuur van Agractie Nederland, vonden deze
avonden zeer waardevol en vonden het goed om
met u in gesprek te gaan! Wij zien uit naar een
nieuwe reeks avonden.
De volgende vier avonden vinden plaats op de
volgende data en in de volgende provincies:
Woensdag 26 oktober 2022 – Noord-Holland
Woensdag 9 november 2022 – Friesland
Woensdag 23 november 2022 – Overijssel
Woensdag 7 december 2022 – Flevoland
De exacte locaties zijn nog niet bekend, maar deze
volgen zo spoedig mogelijk! Houd onze socials in de
gaten!

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan,
en daarmee ook een nieuw schooljaar mét Boer in
de Klas! Achter de schermen zijn we druk bezig
met de voorbereidingen. Zo werken we aan
nieuwe trainingen en lesmaterialen. Ook gaan we
opnieuw hard aan de slag om Boer in de Klas
onder de aandacht te brengen bij basisscholen,
om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten
maken met waar voedsel vandaan komt, en wat
een boer allemaal doet.
Help ons mee om Boer in de Klas onder de
aandacht te brengen, door DEZE flyer te mailen
naar de basisschool van uw zoon of dochter.
Wil je graag gastboer(in) worden? Meld je dan aan
op www.boerindeklas.nu. Team Boer in de Klas
neemt dan contact op voor een kennismaking.
Benieuwd naar de Boer in de Klas film? Bekijk
deze HIER. Deze film wordt gebruikt in gastlessen
op basisscholen.
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie
over nieuwe trainingen en meer! Voor vragen kun
je altijd mailen naar boerindeklas@agractie.nl.

Vacature: Backoffice+ medewerker
Agractie Nederland is op zoek naar een enthousiaste backoffice medewerker voor 10 - 20 uur in de week. Als
backoffice medewerker ben jij de drijvende kracht achter de schermen en ondersteun je de dagelijkse
werkzaamheden. Ook sociale media behoort tot het takenpakket. Ben jij thuis in agrarische sector, overzie
jij processen en werk je nauwkeurig? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken!
Wat ga je doen?
• Je ondersteunt het dagelijks bestuur, bereidt communicatie voor, ondersteunt organisatorisch;
• Je houdt sociale media kanalen up-to-date en je neemt hier een leidende rol in. Je stuurt hierin het
communicatieteam aan;
• Je biedt ondersteuning in de uitvoerende werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan het organiseren
van acties, informatieavonden, besprekingen etc;
• Je zorgt dat alles achter de schermen soepel verloopt, zodat we op je terug kunnen vallen.
Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de agrarische sector en bent op de hoogte van de actualiteiten;
• Je hebt ervaring met sociale media en bent bereid hier leiding in te nemen;
• Je bent flexibel en dagelijks inzetbaar, afhankelijk van de actualiteit op dat moment;
• Je hebt gevoel voor taal, communiceert makkelijk en hebt organisatorische kwaliteiten;
• Je schakelt makkelijk en denkt mee in processen;
• Je hebt HBO denk- en werkniveau en herkent je in het DNA van Agractie.
Wat bieden we?
• Een uitdagende functie met een passende vergoeding in een leuk en hardwerkend team;
• Concreet bijdragen aan een betere toekomst voor de boeren;
• Werkzaamheden voor 10 - 20 uur per week en werkt vooral vanuit huis.
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en is deze functie echt iets voor jou? Je kunt
dan mailen naar bestuur@agractie.nl. We nemen dan contact met je op voor een kennismaking en kijken
dan gezamenlijk of je binnen onze organisatie past.
Naast deze functie zijn er vacatures voor daadkrachtige bestuurders met hun basis in de akkerbouw,
kalverhouderij, varkenshouderij of pluimveehouderij. Stuur een mail met motivatie en cv naar
bestuur@agractie.nl als je hier interesse in hebt.

In het kort

Agractie Nederland

•

Meer lezen over onze visie?
Klik HIER om ons
visiedocument te openen.

•

Agractie zoekt daadkrachtige bestuurders met hun basis in de
akkerbouw, kalverhouderij, varkenshouderij of
pluimveehouderij. Interesse? Mail dan naar
bestuur@agractie.nl.
Volg jij onze nieuwe instagrampagina al? De oude pagina is
door een hack helaas weg. Ga nu snel naar
www.instagram.com/agractie_nl of klik HIER en volg ons!

Voordelig donateur
worden?
Klik HIER!
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