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Zijne Excellentie, 
 
In de eerste plaats gefeliciteerd met uw functie van minister van landbouw en blij te vernemen dat u 
een landbouw achtergrond heeft en daar ook veel affiniteit mee heeft. 
Uit de pers heb ik vernomen dat dit nieuwe kabinet Rutte 3  waar u een onderdeel van bent grootte 
stappen wil maken op het gebied van milieu en het verbeteren van het algemene leefklimaat voor 
een ieder. 
De doelstelling van onze stichting kunt u lezen in het voorwoord van deze Stichting. 
De kern van dit onderdeel van de stichting is: de aarde te bewerken en te bewaren. 
Dat bewerken van de aarde is vaak geen probleem, maar door kortzichtig winstbejag komt bewaren 
van de aarde op diverse fronten behoorlijk vaak in de verdrukking. 
De vraag is daarom belangrijk:  Waar staan wij op dit moment en waar gaan wij naar toe. 
Het moge duidelijk zijn dat een goede baas duidelijke opdrachten geeft die dan ook uitvoerbaar 
moet zijn. 
Het mestbeleid van de afgelopen 10/20 jaar heeft er voor gezorgd dat er op diverse fronten 
behoorlijke vorderingen zijn gemaakt, maar dat het nog steeds een gatenkaas is met veel hiaten en 
onduidelijkheden. 
 
Deze stichting probeert duidelijkheid te verkrijgen m.b.t. : 
De onderbouwing van de mestwetgeving 
Bescherming van de bodem en van stoffen die daar niet thuis horen. 
Terug naar behoud van natuurlijke waarden. 
Door juiste bemesting herstel biologisch evenwicht in de bodem/plant en dier met als uiteindelijke 
doel behoud van de keten en voor de mens kwalitatief goed voedsel van hoge kwaliteit. 
 
Daarvoor is nodig juist onderzoek met betrouwbare gegevens waar beleid op kan worden gemaakt. 
Duidelijke overdracht van kennis en een stabiel beleid zijn daarvoor nodig en vereist. 
Terug dringen ammoniak emissie is een belangrijk item 
Bemesten op maat per gewas, daardoor geen verspilling meer van mineralen en onnodige belasting 
van de bodem.   
Het bemesten op volledig organische basis met uitsluiting chemische vervuiling. 
Het kunnen maken van een duidelijke  milieu / mestboekhouding die elkaars verlengde zijn zonder 
dat diverse overheden elkaar daarin tegen spreken. 
Waar je als ondernemer je bedrijf mee kunt aansturen en voor iedereen inzichtelijk is wat er 
gebeurd. 
Werken aan een energie neutrale landbouw. 
Verbetering van nieuwe technieken / systemen ter bescherming van weidevogels hazen enzv,  
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De reden dat ik u nu aanschrijf namens de stichting heeft de volgende reden. 
De transparantie en inzichtelijkheid van de vorige en huidige mestbeleid is ver te zoeken. 
Uit diverse publicaties blijkt dat diverse onderzoeksgegevens van de Wageningse Universiteit zijn  
weg of in twijfel worden getrokken op betrouwbaarheid en of de juiste onderzoekmethodiek wel is 
gehanteerd en gebaseerd.                                                    
 
En dit roept de volgende vragen op : 
 
Vraag 1: 
Gaat het in uw periode als Minister zich inzetten om de aarde te bewaren met daarin de 
bescherming van de bodem als hoogste prioriteit te stellen met de zorg die daarmee samen hangt en 
dit omarmt met beleid en de inzet van ons allemaal ??  
 
Vraag 2: 
Of wordt het spel doorgezet van belasten wat er te belasten valt, terwijl de koppeling tussen een 
helder beleid en de uitvoerbaarheid daarvan met elkaar in strijd zijn. 
Telkens weer nieuwe wetgeving werkt op bedrijfsbeleid averechts , de grond is niet veranderd de 
beesten nauwelijks, alleen de overheid tovert elke keer weer wat nieuws uit een andere hoge hoed. 
Waar blijft de uiteindelijke consistentie op lange termijn. Wat is uw visie hierop ??  
 
Vraag 3: 
Op welk onderzoek en in welk jaar zijn de gegevens van de Wageningse Universiteit gebruikt als 
basis van de mestwetgeving in de opeenvolgende jaren vanaf 1990 ?? 
 
Vraag4 ; 
Zijn bij intrede van de Minas mestwetgeving  gebruik gemaakt van nieuw onderzoek die ten 
grondslag liggen of is deze wetgeving gebaseerd op het oude onderzoek ?? 
Zijn er referentie cijfers bekend m.b.t.  de onttrekking en de bemestingsbehoefte van gras en mais?? 
 
Vraag 5  
Is er in de onderzoeken rekening gehouden met de opwarming van de aarde wat hier in Nederland 
een langer groeiseizoen tot gevolg heeft?? 
 
Vraag 6: 
Wat is uw intentie als Minister om mineralen efficiënt in te zetten?? 
Wij hebben een mineralen overschot van de diverse diergroepen. 
Door het mengen en op maat maken van deze mengsels is het heel goed mogelijk om voor elk 
gewas het juiste mengsel te maken en te gebruiken (veel beter nu, dan dat het vroeger ooit mogelijk 
was) 
Er zijn in den lande mestsilo,s genoeg om daar per gewas een mengsel op maat te maken.    
 
Voordeel : 
Bescherming van de bodem is dan beter gegarandeerd. 
Planten groeien beter op natuurlijke basis. 
Uitsluiting van chemische vervuiling bij bemesten van de bodem. 
Door herstel van het biologisch evenwicht komen de natuurlijke waarden weer naar voren. 
Diverse mestsoorten worden dan efficiënter ingezet dan nu het geval is. 
Meer weerstand tegens ziektes in de kolom  bij plant / dier en mens. 
Veel beter export product.  
                                                                                                       Hoogachtend, 
     Als stichting zien wij uw reactie graag tegemoet.                                                                                                                                                                                           
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