Van: Secretariaat Farmers Defence Force
Verzonden: zondag 19 september 2021 19:45
Aan:
Onderwerp: 20210916 - Brief Gedeputeerden
Geachte heer, mevrouw,
Namens het bestuur van Farmers Defence Force verwijs ik u graag naar de brief die is bijgevoegd bij deze email.
In de brief vindt u onderaan een link naar de lezing die Dr. Frank Mitloehner op 3 september 2021 op uitnodiging
van FDF heeft gehouden. Omdat u niet allemaal aanwezig was of kon zijn, bieden we u alsnog op deze manier
de mogelijkheid om kennis te nemen van de (belangrijke) inhoud daarvan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Farmers Defence Force

e-mail:
e-mail: info@farmersdefenceforce.nl
website: www.farmersdefenceforce.nl

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid in deze e-mail kan Farmers Defence Force geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent mag u dit bericht en de eventuele
bijlage niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden.

Farmers Defence Force

e-mail:
e-mail: info@farmersdefenceforce.nl
website: www.farmersdefenceforce.nl

Aan

Gedeputeerde Staten van alle provincies

Datum:

15 september 2021

Betreft:

congres FDF 3 september, link naar presentatie Frank Mitloehner

Geachte heer, mevrouw,
Op 3 september jongstleden werd door Farmers Defence Force (FDF) een congres gehouden te Terwolde waar
gerenommeerde wetenschappers uit onder andere de Verenigde Staten, een presentatie hielden over het thema
van de bijeenkomst: “Een duurzaam voedselsysteem – a sustainable Foodsystem”.
Eén van de sprekers was dr. Frank Mitloehner die als hoogleraar en luchtkwaliteit specialist verbonden is aan de
UC Davis te Californië. Hij toont al enige jaren met een praktijkopstelling aan, dat juist via koeien een belangrijk
deel van de klimaatverandering opgelost kan worden. Dr. Mitloehner heeft in samenwerking met veehouders én
de Staat Californië, via de veestapel en het voerspoor een belangrijk deel van de CO2-reductie reeds
gerealiseerd, waardoor Californië verwacht de reductiedoelen in het Verdrag van Parijs te kunnen halen.
Zeer kort voor onze bijeenkomst kwam ook het IPCC naar buiten met haar nieuwste bevindingen aangaande de
invloed van verschillende sectoren op de klimaatverandering. Het blijkt dat de invloed van de veehouderij op het
klimaat, wel drie tot vier keer is overschat terwijl de invloed van de uitstoot door fossiele brandstoffen wel drie tot
vier keer is ónderschat!
Deze nieuwe bevindingen moeten effect hebben op het voorgestelde beleid, ook provinciaal (!) om realistische
resultaten te kunnen behalen.
FDF constateert enorme boosheid en frustratie onder de Nederlandse boeren jegens beleidsmakers, omdat ze
keer op keer worden geconfronteerd met gelekte maar wel voorbereide “plannetjes” van de demissionaire
Minister van LNV, die de rechtspositie en het rechtvaardigheidsgevoel van boeren ernstig onder druk zetten,
terwijl deze plannen op geen enkele wijze zullen bijdragen aan een klimaat neutraler Nederland.
Terwijl juist de Nederlandse boeren zich altijd opengesteld hebben, om deel uit te willen maken van oplossingen.
Wat niet hetzelfde is als halvering van de veestapel (een, eveneens volgens dr. Frank Mitloehner, zeer slecht
idee)!

De Nederlandse boeren boden binnen het Landbouw Collectief, (opgericht op initiatief van FDF), eerder al
werkbare methoden aan voor Nederland ten aanzien van het oplossen van de stikstofcrisis (terwijl ook op
provinciaal niveau agrarische collectieven werden opgericht die nog steeds constructief meedenken in de
provincie). Methoden die, zoals inmiddels gebleken is, op korte termijn de enig werkbare zijn mits boeren
gecompenseerd worden voor de extra kosten.
Om tot een afkoelend effect te komen van de temperatuur op aarde, kan veel bereikt worden bij een
gelijkblijvende veestapel in Nederland, aangezien Nederland de meest duurzame en efficiënte veehouderij heeft.
We nodigen u uit om onderstaande link naar de inspirerende presentatie van dr. Frank Mitloehner, ondertiteld in
zowel het Nederlands als het Engels te bekijken en vernemen graag uw reactie, hoe u deze nieuwe zienswijzen
vertaald in provinciaal (landbouw) beleid en de gebiedsgerichte aanpak:
https://www.youtube.com/watch?v=WB2jYe9y_Lk&t=20s&ab_channel=FarmersDefenceForce
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Farmers Defence Force,

Mark van den Oever, voorzitter

