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Betreft: Opschorten van onze medewerking aan gebiedsprocessen in de provincie Overijssel.
Geachte heer ten Bolscher, overige leden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de
provincie Overijssel,
De Hoofdlijnenbrief van minister Van der Wal en alle uitspraken daaromheen hebben
onrust, onzekerheid, verbijstering en boosheid bij ons opgeroepen. Het steeds maar weer de
veehouders als dé boosdoeners neerzetten en het alsmaar blijven zwaaien met het
onteigeningsmes: dat is niet de manier om met ons om te gaan. Ook het zonder enige
onderbouwing maar blijven stellen dat de natuur op code rood staat en planten- en
diersoorten aan het uitsterven zijn ten gevolge van de stikstof afkomstig uit de veehouderij
geeft een onjuiste werkwijze en conclusiestelling aan.
Bij de zes gebiedstafels zetten onze vertegenwoordigers zich in om er in de gebiedsoverleggen het beste van te maken. Maar ook daar zien we vaak dat het nauwelijks
bespreekbaar is om echt naar de feiten in de natuurgebieden te kijken en mét ons metingen
te doen. Het modellen-denken, met de KDW en Aerius voorop, is maar niet uit te roeien.
Conclusies moeten worden getrokken op basis van feiten. LTO-Overijssel heeft conclusies
getrokken. Helaas zien ook wij geen heil in de gekozen politieke strategie.
Daarom hebben wij met zijn allen besloten op deze manier niet verder te gaan. Wij
schorten onze medewerking aan de gebiedsprocessen per direct op.
Wij komen weer aan tafel als we het uitsluitend gaan hebben over:
• De échte staat van de natuur in de N2000-gebieden en als er mét ons daar onderzoek
naar wordt gedaan, met waarnemingen en metingen in het veld. Kijk naar de feiten!
• De échte oorzaken van eventuele tekortkomingen in de natuurgebieden, feitelijk zonder
vooringenomen de factor ‘stikstof’ op te voeren.
• De stand van zaken van de eerder geplande inrichtings- en beheermaatregelen (zie
Gebiedsanalyses van december 2017 en Beheerplannen) in de N2000-gebieden: zijn ze
(op de juiste wijze) uitgevoerd en wanneer?
• De feitelijke stikstof-depositie op de N2000-gebieden en onderzoek naar de
herkomst/bronnen: ook hier moeten de feiten op tafel komen.
Dit is namelijk de basis van alles. Er kan geen maatregel en financiële uitgave worden
verantwoord als we dit niet eerst met elkaar regelen. Wij willen als boeren daar niet alleen
over meepraten: we willen mee aan het stuur zitten om de echte feiten op tafel te krijgen.

Dat betekent dat wij bereid zijn om weer aan de gebiedstafels te gaan deelnemen als
bovenstaande punten weer onderwerp van gesprek zijn.
Maar dat doen we uitsluitend onder enkele belangrijke VOORWAARDEN:
• De minister heeft gezegd dat de PAS-melders, interimmers en niet-melders gelegaliseerd
worden. De provincie houdt de minister daaraan en zorgt dat de legalisatie op korte
termijn geregeld wordt.
• De provincie staakt medewerking aan onvrijwillige opkoop van bedrijven zolang nut en
noodzaak niet onomstotelijk zijn bewezen met bovengenoemde feitenonderzoeken.
• De provincie gaat het onteigenings-middel niet inzetten en zal ook richting rijksoverheid
alles doen om te voorkomen dat de rijksoverheid dat wél doet.
• Indien een veehouder in Overijssel vrijwillig wil stoppen, dienen de daarbij vrijkomende
rechten en gronden uitsluitend beschikbaar te worden gesteld aan de blijvende
veehouders. Dus geen agrarische rechten naar industrie, wegen, woningbouw, etc.
• De provincie neemt afscheid van de KDW als algemene norm.
• De Provincie werkt niet mee aan het verplicht opleggen van landschapsgronden.
Landbouwgrond blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor de landbouw (er komt geen
tussenvariant, dus heeft bestemming agrarisch of natuur).
• Er komt een goed functionerend stikstofregistratiesysteem, dat stikstoftransacties
registreert en labelt naar afkomst.
• Voldoende perspectief geboden wordt voor de toekomst van onze agrarische
ondernemers en voor de volgende generatie.
• Gelijkwaardigheid aan de gebiedstafels, dus niet 2 boeren tegenover 20 ambtenaren en/
of NGO-vertegenwoordigers.
• Afgegeven vergunningen worden niet ingenomen. Vergund is vergund en daar hoort ook
de latente ruimte bij.
• Overheid neemt niet bewezen ‘resultaten’ van KRW, nitraatrichtlijn en allerlei andere
niet-bewezen zaken niet mee in de nieuwe gebiedsplannen en (omgevings-)visies.
Ook vinden we het ontoelaatbaar, stigmatiserend en polariserend hoe minister Christianne
van der Wal in diverse media heeft opgetreden. De aanwezige kennis en drang naar
waarheidsvinding zijn ver te zoeken. Daarnaast zijn we totaal niet gediend van eventuele
landelijke druk als het de minister niet snel genoeg gaat. Wij laten ons niet chanteren met
het middel ‘onteigening’. Rome is ook niet op één dag gebouwd en wij zijn van mening dat
eerst geïnvesteerd dient te worden in een goed fundament (monitoring, legalisatie, e.d.).
Wij verzoeken u dringend - zowel de Gedeputeerde Staten als de Provinciale Staten - om op
de kortst mogelijke termijn, u in te spannen opdat ook in de landelijke context de juiste
keuzes worden gemaakt en in te stemmen met onze hierboven beschreven uitgangspunten
en randvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u tot openbare afkeuring van de uitlatingen van
de minister inzake onteigening. Graag horen wij van de provincie op welke termijn wij een
reactie op deze brief kunnen verwachten.

Samenvattend: wij schorten onze medewerking aan de gebiedsprocessen per direct op.
Met het provinciale landbouwoverleg blijven we uiteraard graag met jullie in gesprek om
gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan en de provincie Overijssel gestalte te geven. Maar
dan moet dit wel op een manier die recht doet aan de agrarische sector met voldoende
toekomstperspectief. Met meer dan gewone belangstelling zien we uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de gezamenlijke belangenorganisaties in Overijssel,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
Nederlandse Vereniging Pluimveehouders (NVP)
Farmers Defence Force (FDF)
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Dhr. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mevr. van der Wal, minister van Natuur en Stikstof
Tweede Kamerleden
Secretariaten gebiedsgerichte aanpak provincie Overijssel

