Van:
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 22:53
Aan: info PU <info@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: Noodkreet van onze boeren en een column uit Agraaf.
Beste mevrouw Sterk, en Gedupeerde Staten en Provinciale Staten
Mogen wij u onze zorg uitspreken over de doelenbrief van de Minister van Natuur en Stikstof.
Wij zijn van mening dat het Stikstof dictaat van tafel moet.
Boerengezinnen uit verschillende gebieden worden tegen elkaar uitgespeeld.
De waarde van onze gronden staat door de kamerbrieven op het spel.
Gebiedsprocessen worden gekaapt door natuurorganisaties. en milieuactivisten.
Pak de breed gedragen plan van de sector op.
“Een Duurzaam Evenwicht” van mei 2021,
Het versnellingsakkoord stikstofreductie 2021-2030.
Van Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, VNO-NCW en MKB
Met een voorgestelde reductie van 40%! In 2030.
Een aanpak breed gesteund vanuit een perspectief op lange termijn.
Wij zijn blij dat u het geluid van het platteland laten horen als gedeputeerde.
Vooral nu!
U partij, het CDA staat voor mensen die er toe doen.
Ondernemers, die met hun gezinnen, keihard werken aan een prachtig landschap en
Zorgen voor gezond voedsel.
Voor ons allemaal.
Lees ook de bijlages
In een van de bijlages heb ik nog wat vragen op een rij gezet.
Egbert de Graaf, zal morgenavond inspreken bij de commissievergadering.
Hij is bestuurslid en collega melkveehouder uit het veenweidegebied.
Ik kan er helaas niet bij zijn,
Als afdeling gaan we morgen met een bus vol agrariërs, burgers en buitenlui uit onze gebied naar de
actiedag in Stroe.
Gevolgd door meer dan 60 trekkers, met
vooral jongeren, die een toekomst willen in de provincie Utrecht
als melkveehouder, geitenhouder. varkenshouder en kippen of kalverenboer.
Kortom als boer!
Namens mijn LTO afdeling NW Utrecht
met vriendelijke groet,

Een Noodkreet.
Betreft: Doelenbrief van Minister van Natuur en Milieu. Nieuwer ter Aa, 18 juni 2022
Van LTO afdeling NW Utrecht.
Nieuwer ter Aa, 18 juni 2022
Beste mensen,
De kamerbrief (doelen brief) van Minister van Natuur en Stikstof kunnen we niet accepteren.
Het is niet doordacht, roept weerstand op en biedt geen enkel perspectief voor de Landbouw.
En het maakt meer problemen dan het oplost.
En heb mijn vragen en zorgen op een rijtje proberen te zetten:
Worden NNN gronden gelijkgesteld met N2000?
Dat kan niet. Er is afgesproken dat NNN gronden geen belemmering mogen hebben op de
bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.
Bevestigd in het Akkoord van Utrecht.
Hoe betrouwbaar is de overheid nog, als dat wel gebeurt?
Duizenden ha Landbouw is om gezet in Nieuwe Natuur in het Natuur Netwerk Nederland
(zgn. Ecologische Hoofdstructuur ) in samenspraak met LTO in Utrecht en Nederland
Veel tegenstanders hebben toen voor de onbetrouwbare overheid gewaarschuwd,
Nu zitten we weer in hetzelfde schuitje.
Onbegrijpelijk, dit ondermijnt alle draagvlak
En maak een gebiedsproces onmogelijk,
Dus moet dit van tafel.
Is het duidelijk welke reductie op NNN gronden en omliggende gronden plaats moet vinden?
Wordt dat ook 95%. Reductie. Met daarbuiten een1 km-zone met een reductie van 70%?
Onbespreekbaar.
Als dat het wordt, kunnen we in Provincie Utrecht helemaal stoppen met Landbouw.
In Oostelijk Utrecht (Gelderse Vallei) waar een extra opgave ligt,
maar ook in West Utrecht met veel NNN gronden en vier N2000 gebieden
(Nieuwkoop/Botshol/Oostelijk Vechtplassen/ Uiterwaarden)
Waarom op Veenweide een reductie van 48%?
Waar komt dit % vandaan?
Is daar een wetenschappelijk basis voor?
Over het Veenweide-gebied in Utrecht ligt een deken van industrie en infra door de Randstad.

Veen is stikstof? Daarom zo vruchtbaar
In deze gebieden is door de vruchtbare veengronden alleen melkveehouderij mogelijk.
Veengrond is niet geschikt voor andere teelten.
Daarnaast is het gebied uniek in de wereld.
De melk van koeien, die op veenweidegronden weiden zijn belangrijk voor een goede smakelijke
Goudse kaas.
Transitiegebieden zijn in de provincie Utrecht ingetekend op goede landbouwgronden.
Vruchtbare rivierklei. Uitermate geschikt voor een hoge productie met een lage milieubelasting
Waarom?
Is er berekend welke financiële gevolgen dit plan voor de individuele boer heeft?
Door de kaarten zijn ineens onze gronden minder waard geworden?
Waar kan de boer deze planschade indienen?
Ik mis een sociaal economische analyse?
En hoe zit het met in de tweede kamer afgesproken Agrarische Praktijktoets?
Worden de gevolg schade vergoed?
Waar kunnen opvolgers die verplichtingen aangegaan zijn terecht?
En als zij willen verplaatsen, waar kunnen zij hun heil zoeken?
Klopt het dat de stoppersregeling door de boeren zelf betaald gaat worden,
omdat er nog geen fiscale regeling is gemaakt?
Op grond van mijn leeftijd moet ik alles terugbetalen aan de fiscus.
Stakingswinst en dergelijk. Geld, die ik niet heb, om dat ik zwaar gefinancierd ben bij de bank
en ook moet terugbetalen
En omdat mijn vermogen in gebouwen en grond zit
Grond en gebouwen met een langeremarktwaarde door de huidige voorstellen!
Daarnaast worden wij als bedrijven/ondernemers tegen elkaar uitgespeeld in het Nederland.
Bedrijven met een grotere reductie opdracht worden uitgespeelt tegen bedrijven met een kleiner
reductie.
Mag dit? Is er geen oneerlijke concurrentie ontstaan?
Waar is het gelijkheidsbeginsel in het voorstel?
Waarom is er niets gedaan met het plan “Een Duurzaam Evenwicht” van mei 2021,
Het versnellingsakkoord stikstofreductie 2021-2030.
Van Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, VNO-NCW en MKB
Met een voorgestelde reductie van 40%!
Een aanpak breed gesteund vanuit een perspectief op lange termijn.
Waarom heeft Ministerie niets meegedaan met het plan van Coalitie Toekomstbestendige
Melkveehouderij, “Naar een emissiearme melkveehouderij met toekomst” van november 2021.
Van LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), NZO, de Rabobank ,
Biohuis/Natuurweide en Netwerk GRONDIG.

Waarom heeft het Ministerie wel het visiestuk van “Naar een Ontspannen Nederland” juli 2021
Van Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden, Centrum van Milieuwetenschappen en Berno
Stootman (landschapsarchitecten, Amsterdam) gebruikt?
Een visie, met een eenzijdige inbreng van o.a milieuactivist Johan Vollenbroek (MOB) van Wereld
Natuur Fonds en de milieuafdeling van Wageningen (Wageningen Environmental Research).
Een visie waarbij de niet de Landbouw is gehoord.
Hoe kan dit?
Hoe kan dat zo’n plan wordt overgenomen door het Ministerie van Natuur en Stikstof.
Een plan zonder draagvla
Hoe zit het met dat alle sectoren een gelijke bijdrage moeten leveren?
Hoe zit het met de voedselzekerheid en bescherming van vruchtbare landbouwgronden?
Hoe zit het met toekomstperspectief van jongeren?
Hoe zit het met sociaal ruimtelijke factoren?
Waarom wordt alleen gekeken naar stikstof in plan van aanpak?
Hoe zit het dat er bij de instand houden van de natuurlijke Habitats en soorten in de aangewezen
N2000 en om te voorkomen dat de verslechtering ontstaat van de kwaliteit van de natuurlijke habitat
en de habitat van soorten in Nederland alleen gekeken wordt naar KDW/stikstof?
Terwijl dat niet hoef, niet de opdracht is van Europa en ook niet ter grondslag ligt aan de uitspraak
van de Raad van State?
Waarom worden PAS-meldens en intrim-melders nog steeds niet gelegaliseerd?
Zij hebben zich altijd netjes aan de wet en de regels gehouden.
Stikstof reductie is niet nodig voor woningbouw, miv 1 juli kan gemeenten gebruik maken van de
de landelijke vrijstellingregeling om woning te bouwen. (zie RVO)
Kortom: Het stikstofdictaat van Minister van der Wal moet van tafel.
Het is een Kaalslag voor Nederland. Het staat beleidsprocessen en een landbouw transitie in de
weg. Boerengezinnen en dorpen worden ontwricht. Krijgen we een tweede toeslagaffaire?
Stop de Minister,
met vriendelijke groet,
Cornelis Jan Karsemeijer
Voorzitter LTO NW Utrecht

