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Geachte leden van de Provinciale Staten,
Hierbij stuur ik u namens Jaap Majoor zijn brief toe: Medeburgers en politici
met de vraag deze goed door te nemen en bij uw besluitvorming te betrekken.
Als toeleverancier in de agrarische sector spreekt hij dagelijks met boeren en collega’s en
maakt hij zich grote zorgen.
Graag wil hij met u in gesprek gaan over het stikstofprobleem.
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u mailen naar
of bellen
met vriendelijke groet

Medeburgers en politici
De laatste dagen bent u opgeschrikt door allerlei boeren protesten. Velen van u begrijpen
niet waarom wij zo boos op het beleid van onze regering zijn. Graag wil ik dit proberen uit
te leggen.
In Nederland hebben wij een stikstof probleem, ontstaan door uitspraken van de Raad van
Staten. Daar is besloten dat de natuur niet achteruit mag gaan. De stikstof doelen in
Nederland zijn onhaalbaar, 0.7 gram neerslag per ha, in Duitsland 100 gram, en in
Denemarken 200 gram. Nota bene wij zijn het dichtst bevolkte land van Europa. De gestelde
Nederlandse doelen zijn onhaalbaar, ook al verdwijnt alle bedrijvigheid.
De onderzoeken van het RIVM staan haaks op buitenlandse onderzoeken. Deense
onderzoeken, Nederlands onderzoek (rapport Dwingelderveld) en Canadees onderzoek
kwamen allemaal met de dezelfde GEMETEN conclusie: ammoniak komt via de lucht niet
ver van de stal. Het RIVM zegt het omgekeerde. Wie moeten wij geloven? Moet er niet eerst
uitgezocht worden wie gelijk heeft?
Ammoniak(NH3) stikstof is geen gif, het is een natuurlijke bouwsteen die bijna alle planten in
meer of mindere mate nodig hebben om te kunnen groeien. Alleen een overdaad zou
kunnen schaden, maar dat hebben wij niet in Nederland. NOx stikstof komt vrij bij
verbrandingsprocessen en is een giftig gas. In het blad Science Advances is nu een
onderzoek gepubliceerd dat door NOx vervuiling de plantengroei sterk belemmerd wordt. In
China zelfs een plantengroei reductie tot 25 %. Dit is zeer verontrustend. De regering vindt
dit geen verschil en wisselt deze tegen elkaar uit. (boeren NH3 uitstoot ruilen tegen
projecten met NOx uitstoot) Milieu technisch onverantwoord.
De ammoniak komt inderdaad voor een groot deel bij de boeren vandaan. Voor dit
ammoniak probleem lopen wij niet weg, sterker nog, met allerlei innovaties die ons
behoorlijk veel geld kosten, kunnen wij dit op lossen. Alleen nu kwam de regering op
aandringen van D66 en andere linkse partijen met een kaart, hoe dit opgelost moet worden.
Deze kaart heeft Nederland ingekleurd met allerlei kleuren met de uitleg erbij wat de
kleuren betekenen. De boeren in de omgeving van een Natura 2000 gebied moeten stoppen
of hun bedrijf verkopen, eerst vrijwillig, zo niet worden zij onteigend. Een groot gebied
eromheen staat met een andere kleur ingekleurd en deze boeren moeten 47% van hun
veestapel inleveren. Als wij deze kleurkaart van Nederland zien, is het enige gevolg dat meer
dan de helft van de boeren moet stoppen en een onverkoopbaar bedrijf overhouden. De
kostprijs van onze producten zal zeker 80 % hoger komen te liggen, door dit politiek beleid
van de linkse partijen.
Voor u als burger, die al zo geconfronteerd wordt met de hoge energiekosten en allerlei
andere prijsverhogingen, zal door dit politiek beleid, de prijzen van uw dagelijks voedsel ook
nog eens exploderen. Voor ons boeren zal dit politiek besluit, het faillissement van ons
bedrijf betekenen. Immers door die kleurkaart is ons bedrijf, wanneer je 95% of 47 % moet
inleveren, niets meer waard.
U moet het zo zien, u moet uw huis verkopen, maar de overheid zegt, er mag niemand meer
wonen. Uw huis wordt een natuurgebied. Gevolg: uw huis is onverkoopbaar en is niets meer
waard, terwijl u er nog een hoge hypotheek op heeft. Zou u dan niet boos op de overheid

worden? En waarom is dit alles: De natuurinstanties en de media roepen dat de natuur door
stikstof verslechtert.
U moet zich realiseren, dat bos- en natuurgronden niet tot nauwelijks worden geanalyseerd.
Feitelijk weet niemand of de bodemvruchtbaarheid in bos-en natuurgebieden het mogelijk
maakt om de gestelde natuurdoelen te behalen. De onderzoeken van de natuurgebieden,
die er zijn, laten enorm lage waarden zien. Het aandeel calcium is zelfs verontrustend laag.
De natuurinstanties geven de stikstof de schuld, maar als wij met ons kennis over hoe een
bodem moet zijn deze gebieden bekijken, kunnen wij alleen maar concluderen dat de
natuurbodem door de cultuurtechnische maatregelen (afgraven teellaag) een vergiet is
geworden, die geen voedingsstoffen meer vasthoudt. Zo erg dat alle calcium ook weg is en
dus zoals op tv te zien was, de jonge vogeltjes door hun pootjes zakken, “door te veel
stikstof” zegt de boswachter, maar in werkelijkheid door calcium gebrek. Wij zijn de dupe
van het slechte beheer van de natuurgebieden door de natuurinstanties. Zo ook praten de
natuurorganisaties niet over de volgende punten:
•

•

•

In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Er zijn nu bijna 3
miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten
wordt midden in het Natura 2000 gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige
gevolgen voor de gewenste schrale natuur.
De beheerders van de Natura 2000 gebieden zetten grote grazers in om de planten
op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura
2000 gebied en veroorzaken ook stikstofuitstoot. In de Oostvaardersplassen al 1,8
grootvee eenheid per ha. Bijna net zo veel vee als een boer in Nederland per hectare
mag hebben.
In gebieden die niet bemest worden (dus de Natura 2000 gebieden) is door
denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha.

Onze conclusie is dat de gewenste natuurdoelstellingen nooit gehaald kunnen worden. Ook
al verjaagt de politiek alle boeren en zelfs de gehele industrie uit Nederland…. De hele
economie komt op slot te staan door deze stikstofcrisis en zal u allen hard raken. Wij als
boeren zijn ervan overtuigd dat wij een reductie van ammoniak uitstoot van misschien wel
90 % kunnen halen door middel van technische oplossingen.
Wanneer wij deze ammoniak vloeibaar maken, kan dit wel eens de oplossing van ons
energieprobleem zijn. Immers deze ammoniak kan gebruikt worden als energieopslag voor
de brandstofcellen in de elektrische voertuigen. Noodzaak voor al deze investeringen is een
betrouwbare overheid, die niet zijn beleid telkens weer verandert, want dan is een
investering niet terug te verdienen. Sterker nog, wij mogen van de linkse politieke partijen
met de VVD en CDA niet eens innoveren, maar worden gedwongen uitgekocht uit
Nederland. Spelen er soms belangen, die wij niet kennen, waardoor besloten is, ons boeren
op te ruimen, in plaats van dat wij de kans krijgen om te innoveren.
De media zegt telkens ‘onze Nederlandse landbouw exporteert meer dan 70% dus kan
zonder probleem 50% inleveren, daar merkt de burger niets van’.
Wat export waarde in euro’s betreft zijn we in Nederland de 2e van de wereld, niet in kg
voedsel! Dit komt omdat wij hier producten met toegevoegde waarde, leveren. Denk aan
melk, vlees, pootgoed, tuinbouw en zaaizaad door onze kennis, goede bodem en voldoende

water. Door onze havens importeert Nederland heel veel agrarische producten en nadat er
een meerwaarde aangegeven is (bewerking) worden deze producten weer geëxporteerd. Dit
komt niet van eigen bodem maar valt wel onder export.
De stelling “Nederland voedt de wereld” klopt dus totaal niet. Daarnaast verbouwt en
exporteert ieder land waar het qua klimaat en kennis geschikt voor is. Zo zijn Frankrijk en de
voormalige Oostblok landen zoals Oekraïne door hun landklimaat uitermate geschikt voor
graan producten voor o.a. brood. Hun kostprijs voor graan met goede bakkwaliteit bedraagt
ca 10 tot 15 cent. In Nederland is de kostprijs voor mindere kwaliteit graan door ons
zeeklimaat meer dan 50 cent. Producten zoals melk, vlees, pootgoed, tuinbouw en zaaizaad
kan de Nederlandse boer door zijn kennis, goede bodem en voldoende water ( zeeklimaat)
weer beter en goedkoper maken dan de andere Europese landen. Logisch toch dat het ene
product geïmporteerd wordt en het andere product geëxporteerd. Je doet waar je goed in
bent en zo blijft de prijs voor u, de consument, betaalbaar.
De overheid wil dat wij gaan extensiveren. Dat kan, maar de prijs voor onze producten zullen
verdubbelen. U als burger zult de rekening van de overheid gaan betalen. Als u allen “Ja”
zegt, staan wij hier open voor, maar wij zijn bang dat de gemiddelde Nederlander hier geen
geld voor heeft. Opvolgers hebben wij al bijna niet meer. Onze kinderen hebben er steeds
minder zin in, want zeggen zij: je wordt het pispaaltje van de samenleving. Alles wat je doet,
doe je verkeerd volgens de mensen uit Den Haag. Sorry politici. Jullie mogen goed zijn in het
besturen van het land, maar van landbouw weten jullie helemaal niets. Jullie en de media
laten je voorlichten door geleerden, die ook niet weten hoe een plant groeit. De gevolgen
zullen fataal zijn voor Nederland.
Om ons nog eens extra te dwarsbomen, krijgen wij, nu het mestseizoen ten einde loopt, ook
nog even te horen, de derogatie verdwijnt. Terwijl de mest voor dit jaar al is uitgereden, om
de mest zo goed mogelijk te benutten. Hierdoor is de zorgvuldige planning om de voor ons
kostbare mest over het gehele seizoen te verdelen voor optimale benutting in 1 klap
verwoest. De overheid heeft deze beslissing notabene op 2/3 e van het groeiseizoen
gemaakt! Dit had de overheid voor of na het uitrijdseizoen moeten doen.
Om de koeien naar buiten te doen, moeten wij vergunning aanvragen. Om ons land te
bemesten, moeten wij vergunning aanvragen. Nu stelt onze regering voor om een
tussenpersoon om te bemiddelen tussen de overheid en ons boeren. Nota bene zou dit de
man moeten zijn, die 2 jaar terug riep: “de boeren moeten veel harder aangepakt worden”.
Deze man staat met 1-nul achter bij ons boeren.
Burgers verenig u met ons, want wij geven u de garantie dat dit het begin van het einde
van Nederland is.
Is het humanitair gezien met overal hongersnood op de wereld wel verantwoord om hier
de beste grond van de wereld uit productie te nemen?

