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Onderwerp: Derde verzoek aan U
Nogmaals onderbouwing mestwetgeving.
Beoordeling nieuwe bemester.
Zijne Excellentie,
Ondanks een herhaald verzoek nu en in het verleden aan uw Ministerie blijft elke onderbouwing
van welke maatregel dan ook uit.
De consequentie hiervan is dan ook dat uw organisatie iedere ondernemer die met mest heeft te
maken kunt beschuldigen van mestfraude. Omdat er geen onderbouwing van uw beleid verkrijgbaar
is.
Als stichting bied ik een platvorm voor mijn collega,s die ook dagelijks de verwoestende uitwerking
van uw beleid ondervinden op bedrijfsniveau, wat al jaren plaats vind.
Daarbij gepaard gaande de negatieve reacties over fraude de uw organisatie telkens weer in de pers
over ons uitstort, waar wij als hardwerkende sector meer dan de buik van vol hebben.
En waarin uw Ministerie zelf de hoofdrol in vervuld.
Dat de maat bij de boeren meer dan vol is moge duidelijk zijn, omdat u als ministerie de
productieketen ernstig aantast en daarbij hoge boete,s en sancties op legt voor fouten die het gevolg
zijn van verkeerd beleid, wat door uw organisatie wordt gemaakt.
En door uw Fouten worden wij als boeren in een kwaad daglicht gesteld en krijgen wij als
voedselproducent als nog een trap na.
Voor de duidelijk aan u en de mensen van uw Ministerie het volgende:
1 In de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn diverse gebieden vastgelegd met de diverse functies.
2 Zo ook Hoofd Functie 1 : Waar de meeste bedrijven onder vallen ook de onze.
Hoofdfunctie 1 is: Landbouw zonder natuurlijke beperking.
Wat houd dat in : 100 % productiegrond.
Wat zijn de verplichtingen die daar aanhangen bij het gebruik van deze categorie grond.
Dat deze grond duurzaam wordt gebruikt als productiegrond.
Dat bodem lucht en water moeten worden beschermt.
Het op natuurlijke basis bemesten van de bodem en deze gezond te houden om de
voedselkwaliteit te kunnen garanderen voor mens en dier op lange termijn.
Het verminderen en als het mogelijk is het uitsluiten van chemische vervuiling en residuen van
medicijnen in de mest is dan ook een must.
Bij 100% productiegrond hoort bemesten op maat of zoals men het ook noemt
evenwichtsbemesting in beide gevallen wordt hetzelfde bedoeld, dat de onttrekking van de
verbruikte mineralen en organische stof weer moeten worden aangevuld.
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Het volgende overkwam ons:
Via de mensen van Bayer werd ik op het spoor gezet met een onderdeel van onze uitvinding, om
contact op te nemen met de Wur in Wageningen om onze uitvinding van stankvrij bemesten voor te
leggen.
De afspraak werd gemaakt, mijn auto was kapot op de dag van de afspraak, vraag ik een collega
wil je met jouw auto en mijn aanhanger met de demo,s samen met mij en de student van de
Windesheim Hogeschool ons naar de Wur brengen.
Dit was geen enkel probleem, daar aangekomen werden wij netjes ontvangen met koffie, de demo,s
werden bekeken en de vraag werd aan ons gesteld, wat verder de bedoeling van ons bezoek was.
Wij zouden graag een wetenschappelijk rapport willen hebben dat onze uitvinding echt stankvrij
bemest. Want dan zouden wij sterker in de markt staan bij verkoop van deze machine.
Daarna kom je automatisch al snel bij de vraag wat gaat dat allemaal kosten.
Het antwoord van de desbetreffende persoon was, voor een miljoen tot anderhalf miljoen euro
willen wij wel wat proeven uitzetten en een gunstig rapportje schrijven.
Wij keken ons met ons drieën aan dus zo werkt het hier, en waren hier dan ook direct klaar mee.
Op de terugweg naar huis waren wij nog steeds beduusd en verbaasd dat dit allemaal mogelijk is in
Nederland. Hoezo onafhankelijk onderzoek.
We kwamen al snel tot de eindconclusie dat als de buren niet meer klagen over stankoverlast dat
deze machine werkt en laat dan de Wur maar de Wur zijn voor wat het is.
Hierbij zit ook het grootte probleem bij uw Ministerie u krijgt ook veel info aangereikt van de
geprivatiseerde onderzoeks- instituten die hun eigen broek moeten ophouden.
En wat gebeurd er dan, wie betaald die bepaald en de onafhankelijk van deze instituten verdwijnt.
Zelfs een verslag van die middag werd er niet gemaakt wat er eerder die middag wel werd beloofd,
toen bleek dat er geen opdracht in zat, was dit niet meer van belang.
Wat wij hebben meegemaakt met de Wur in Wageningen is voor ons duidelijk, alles is te koop waar
of niet waar, het draait om het geld.
Dit is toch ook het instituut waar u als Ministerie beleidsmatig op steunt voor het maken van uw
beleid.
De Bijlage : Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave Ammoniakdata. Sluit naadloos aan bij onze
bevindingen zoals hierboven vermeld.
3 Het jarenlange gevoerde beleid door uw Ministerie van Landbouw is nergens meer uit te leggen,
erger nog u kunt het zelf ook al niet uitleggen en onderbouwen anders hadden wij deze informatie
al lang gehad samen met mijn collega,s en had ik deze stichting niet hoeven op te richten.
En waren wij nog steeds actief boer geweest.
Voor duurzame productie wat de landbouw behoord te zijn. Is goed wetenschappelijk onderzoek
vereist en is landbouwkundige toetsing van wetten en regels nodig die consistent zijn om te komen
tot duurzame productie en behoud van onze aarde op lange termijn, waar er maar een van is.
Het jarenlange hak en tak beleid van uw Ministerie leid tot niets en iedereen is slachtoffer..
De Minas en de huidige Fosfaat wetgeving is gewoon de zoveelste rekenkundige flop omdat het
niks zegt over bodemgebruik en de bescherming hiervan.
Fosfaat is gewoon een mineraal uit de totale bemestings- keten en hoort gewoon in de
bemestingscurve thuis net als alle andere mineralen daar waar een gewas om vraagt en nodig heeft.
Deze informatie geeft u niet, of heeft u niet, maar is essentieel voor duurzame productie.
Wat betreft de verspilling van grondstoffen en het bederven van ons aller milieu scoort uw
Ministerie hoog. ( evenzo het bederven van goede bedrijven)
In de eerste plaats de enorme verspilling van aardgas voor de productie van kunstmest.
Terwijl er mest zat is om die op de juiste wijze aan te wenden.
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Verder de enorme uitstoot van Ammoniak en andere stikstofverbindingen in de lucht.
Bij goed gebruik van deze vervluchtiging in de landbouw en het mengen met diverse andere
organische meststoffen is bij de juiste aanwending in de bodem geen kunstmest meer nodig.
En verbeterd ons aller leefmilieu
Als boeren, burgers en buitenlui zitten wij met zijn allen de hele zomer in de strontlucht van het
uitrijden van de mest waar je ook in Nederland woont of rijd.
In de Winter ervaren wij dat niet, wat zou het probleem kunnen zijn ??????
Ook het contact met uw medewerker dhr. J. van Vliet heeft tot op heden niks concreets opgeleverd.
De animo van uw organisatie m.b.t. het bewaren van de aarde en verantwoord gebruik van
grondstoffen en de bescherming van natuur en milieu heeft bij uw Ministerie een ondergeschikte
rol gezien de lauwe reacties uwerzijds..
Als Stichting en als bedrijf zie ik uw reactie nog steeds tegemoet.
En wachten wij met meerdere collega,s nog steeds op de ontbrekende duidelijkheid.
De schade die uw totale organisatie bij ons heeft aangericht als vergund bedrijf door het niet willen
vrijgeven van de onderbouwing van de mestwetgeving is enorm.
Als voedselproducent proberen wij als bedrijf de keten schoon te houden. Alles is voor onze
milieuvergunning van A t/m Z onderzocht om op natuurlijke wijze te produceren met natuurlijke
producten uit landbouw en industrie.
Ons bedrijf was 100% afvalwerker van overschotten uit de landbouw en kwalitatief goed bruikbare
producten uit de voedingsmiddelen industrie waar de kwaliteitsnormen enorm hoog zijn en door
uitsluiting van de handel konden wij per direct maatregelen nemen als dat nodig mocht zijn.
Onze milieuvergunning van toen en nu om deze werkzaamheden te verrichten is nog steeds up to
date doch zonder opgave van reden zijn wij in Februari 2004 in bijzijn van de vergunning verlener
van de Provincie en in bijzijn van mijn jurist stilgelegd.
En werd ons onder dreiging van grootte boete,s door uw mensen van de A.I.D. meegedeeld. DAT
WIJ ALLE ACTIVITEITEN PER DIRECT MOESTEN STOPPEN. ( Die bij ons onder de Minas
wetgeving al eerder de kas hadden leeg geplunderd )
Terwijl deze wetgeving door het Europese hof van Justitie als onrechtmatig is beoordeeld en niet
meer van toepassing mocht zijn als wetgeving.
Het is door uw organisatie bij ons onmogelijk gemaakt door het ontbreken van uw onderbouwing
om een sluitende milieurapportage te maken om nog een vergund bedrijf te kunnen runnen.
U BENT ALS TOTALE ORGANISATIE DAN OOK VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR
ALLE SCHADE DIE BIJ ONZE BEDRIJVEN ZIJN ONTSTAAN DOOR UW MENSEN.
Op basis van wat er nu te voorschijn komt en hoe slecht uw Ministerie met voedselveiligheid
omgaat. ( bij de ingangscontrole op ons bedrijf werd alles gecontroleerd )
Goede bedrijven om zeep helpen en dikke boete,s geven, zonder te zeggen hoe het wel moet, dit is
wel Nederland op zijn smalst wat wij hebben meegemaakt door uw mensen.. Dit terwijl alle
werkzaamheden van ons bedrijf van toen en nu nog steeds vastliggen in onze milieuvergunning
Dit gaf toen voor ons al aan ( 2004) dat er bij jullie organisatie iets grondig mis is en was.
Wij hebben toen ons bedrijf noodgedwongen moeten stilleggen. Tegen dit onrecht wat jullie laten
zien, moet je niet willen vechten, de tijd levert zijn eigen bewijs. Wat nu het geval is.
( Minas wetgeving die niet deugde en ook nu weer geen relevante cijfers)
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Ook nu word het gevraagde niet geleverd en blijkt dat ik in mijn onderzoek van 1992 t/m 2018 niet
meer alleen sta.
Van al de onderzoeken die wij als bedrijf hebben gedaan m.b.t. een beter milieu, geborgde
voedselveiligheid en diergezondheid paste niet in uw beleid .
Toen duidelijk werd dat ons systeem van de zode injecteur werkte om de stikstof die normaal met
de huidige zode bemester in de lucht verdwijnt en dat bemesten zonder kunstmest mogelijk was.
Werden wij door uw ambtenaren beloond met hoge boete,s en stilleggen van ons bedrijf.
Ons jarenlang onderzoek om te komen tot een universele gras en bouwland mestinjecteur is
ondanks alle tegenwerking die ik van uw mensen heb gehad toch binnen.
Verder is dit systeem wereldwijd goed inzetbaar. Daar waar water schaars is en de verdamping
door de hitte groot is dit een fantastisch systeem voor het verbouwen van diverse gewassen en past
dit systeem perfect .
Het is zeer teleurstellend te moeten ervaren hoe uw mensen rovend en plunderend ons als
landbouwbedrijven benaderen met regels die even later weer geen regels blijken te zijn.
Waar elke onderbouwing mist en tot op heden nergens geen reactie op wil geven.
En mensen en bedrijven in grootte nood achterlaat.

Hoogachtend,

Bijlage:
Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave
Ammoniakdata
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