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Onderwerp:   
Ontbreken lange termijn visie. 
Met correcte onderbouwing 
Van uw Ministerie van L.N.V.  
voor duurzame landbouw. 
 
Zijne Excellentie, 
 
Ik heb u in alle eerlijkheid bericht wat mij en vele andere collega,s overkomt, doordat uw 
organisatie niet transparant is naar de basis van ons gezamenlijk bestaan. 
Met name de aarde bewerken en bewaren ,dit is voor ons allen een gezamenlijk plicht . 
Om daar als goede rentmeesters  mee om te gaan. 
 
Het is daarom zeer teleurstellend dat er alleen maar in de media  wordt gepraat over mestfraude als 
het over veehouders gaat. 
Maar als u niet de onttrekking van organische stof en mineralen op basis van juiste onderzoeken 
kunt berekenen en kenbaar maken op basis van correct wetenschappelijk onderzoek.  
Kunt U iedere veehouder wel beschuldigen van mestfraude, en de sector in een kwaad daglicht 
stellen. Want dat proces is al jaren aan de gang. 
 
Het probleem van al deze ellende licht bij uw organisatie, daar u het grondgebruik niet centraal stelt 
in uw mestbeleid, en nog steeds afwijkt van de  De Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Hoofdfunctie 1  landbouw: met de bescherming van bodem water en lucht. 
                          Waarbij de onttrekking aan de bodem weer word aangevuld. 
 
Op 8-11-2018 kreeg ik het volgende bericht onder de ogen. Het rare is dat het Min .v. Landbouw  
met regelmaat in strijd is met Brusselse wetgeving, (bij Min .v. Vrom hoor ik daar nooit wat over ?) 
 
8-11-2018 Het Europese Hof van Justitie heeft woensdag 7 November geoordeeld dat het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn, die leefgebieden 
in de natuur moet beschermen. 
 
Het jarenlange  mestbeleid is voor de zoveelste keer weer door het Europese hof beoordeeld dat het 
Ministerie Van Landbouw de bescherming van bodem water en lucht niet serieus neemt. 
Zie brief : Stichting Bouw / Mestleed  04-03-2004  Het Nederlands mestbeleid te Kakken gezet. 
                 Ook de huidige Fosfaat wetgeving is een kronkel van dezelfde categorie  omdat deze net  
                 als de Minas wetgeving niks over het grondgebruik zegt maar gewoon een mineraal uit          
                 het bemestingsplan is voor een bepaald gewas 
                 ( zie inleiding Mestleed : Probleemstelling met L.N.V.)              
                 Een wetgeving die van alle kanten rammelt, met daaraan gekoppeld een enorm sanctie en 
                 boete beleid op een onderbouwing die niet verkrijgbaar is. 
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Hoeveel personen / bedrijven hebben bij uw Ministerie inmiddels gevraagd naar juiste  
onderbouwing van de mestwetgeving de afgelopen jaren ?? 
Bij deze Stichting al zeker drie. Doch steeds zonder resultaat. 
Maar  ons onbekend:  Zullen het er zeker veel meer zijn geweest.                                               
 
De absolute waarheid bestaat niet, dit geld net zo goed voor deze Stichting als ook voor uw 
Ministerie. Het is altijd weer zoeken naar verbeterpunten op basis van voortschrijdend inzicht. 
 
Gezien het tijdsverloop van mijn 3 brieven aan u vanaf: 25-11-2017 tot aan nu. Hebben wij op 2 
november een goed gesprek gehad met uw medewerker dhr. J .v . Vliet, doch de gestelde vragen  in 
deze brieven aan u eerder verstuurd zijn nog steeds niet beantwoord.  
Waarbij wij ons verhaal hebben uitgelegd waarom wij altijd ons milieubeleid hebben uitgevoerd 
volgens onze Provinciale Milieuvergunning m.b.t. de bescherming van bodem water en lucht. 
En de vorderingen die wij daarbij hebben gemaakt. En juist vanaf die periode kwamen wij constant 
in conflict met uw mensen van landbouw, de A.I.D.   In die spagaat kun je als bedrijf niet werken. 
En elke keer als het Ministerie van landbouw afwijkt van dezelfde  Brusselse richtlijnen die ook aan 
het Ministerie van Vrom worden opgelegd. (elke lidstaat heeft het recht en mag daarvan afwijken)  
Door deze afwijking in uw beleid komt uw Ministerie met enige regelmaat weer in conflict met het 
Europese hof van Justitie.  (Inmiddels voorbeelden genoeg over de afgelopen jaren) 
 
Veel van mijn collega,s ervaren constant te worden gemangeld door uw Ministerie door de steeds 
wisselende wetgeving. Wat een gezonde bedrijfsvoering en voedselproductie in de weg staat.  
 
Met als gevolg dat uw Ministerie door deze afwijkingen in steeds wisselende  wetgeving veel goede 
bedrijven om zeep helpt. En daardoor bedrijfsopvolging bijna onmogelijk maakt.  
En boete,s int op onrechtmatige wetgevingen die u zelfs niet kunt onderbouwen ondanks de vele 
verzoeken die aan uw Ministerie zijn gedaan. 
 
Zo werden wij ook in februari 2004 zonder opgaaf van reden als vergund bedrijf stilgelegd voor alle 
werkzaamheden die wij deden onder dreiging van grootte boete,s. Door uw medewerker op basis 
van de Minas wetgeving, die al in 2003 door het Europese Hof van Justitie als onrechtmatig 
werd beschouwd.  Is dit onze overheid, hoezo betrouwbaar ?? 
 
Vanaf de eerste brief aan u van  25-11-2017 tot aan nu toe, zijn deze brieven nooit schriftelijk 
beantwoord. 
Deze brief is gedateerd op 26-11-2018. Door niets te willen, Bied u mij geen verdere keus meer . 
Daarom ben ik moreel verplicht om mijn collega,s en de Nederlandse bevolking te waarschuwen  en 
te attenderen, hoe uw mensen van Landbouw met bedrijven, Natuur en Milieu omgaan. 
Deze aan u reeds verzonden brieven worden nu per direct toegevoegd op de datum van volgorde 
aan de Stichting Bouw en Mestleed Agrarisch Nederland 
  
Nogmaals vind ik het jammer dat het op deze manier moet.                                                                                                                
                                                                                        
        Hoogachtend, 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
Bijlage: 
PAS voldoet niet aan Europese richtlijn.  
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