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Onderwerp: Onbehoorlijk bestuur deel 2 
Jarenlang wanbeleid in de Mestwetgeving 
Vervolgstap nu met veevoer. 

Zijne Excellentie, Geachte Mevrouw C.J. Schouten, 

Zowel voor ondergetekende en als voor vele andere landbouwbedrijven krijgen wij van uw 
Ministerie geen antwoord op vragen m.b.t. tot de onderbouwing van de diverse mestwetgevingen. 
En nu draait u aan de volgende knop. Het voer rantsoen van onze koeien. 
U onderschat hiermee de Kwaliteit met hoofdletter van de Nederlandse boer. 

Het is uw Ministerie die telkens weer de Nederlandse landbouw opzadelt met een nieuw probleem 
waarvan uzelf al jarenlang de oorzaak van bent. (stikstof) Zoals u kunt lezen in de reeds eerder aan 
uw Ministerie verstuurde brieven. 
Zowel ondergetekende als veel van mijn collega,s hebben daarop nog nooit een onderbouwd 
antwoord van u mogen ontvangen. Ditzelfde lijkt zich nu weer te herhalen met de veevoerknop, 
waar u weer aan wilt gaan draaien. 

De Nederlandse boer heeft duizend en een mogelijkheid om een bemestingsplan en een voer 
rantsoen uit te rekenen en daar na te handelen voor optimale groei van dieren en gewassen. 

Doordat u als Ministerie van Landbouw niet de juiste handvatten kunt en wilt geven. 
Blijkt het als vergunde bedrijven die zich wel aan alle regels willen houden. Het onmogelijk is om 
een bedrijf in werking te hebben en te kunnen behouden. 

Dit door uw Ministerie veroorzaakte DESTRUCTIEBELEID met hoofdletter. Wordt door de 
jaren heen, hierdoor dan ook steeds beter zichtbaar. 
Uw Ministerie is al jarenlang in beleid, de verwoestende factor voor de sloop van goede bedrijven. 
En de plattelandscultuur. 
En verder nog steeds een blijvend groot gevaar voor de voedselveiligheid, natuur en milieu. 
Zoals u kunt lezen in de opbouw van deze Stichting. 

Om nog maar niet te spreken over al het ROOFGELD wat uw ambtenaren tijdens de Minas 
wetgeving bij onze ondernemers hebben weggehaald. Met vaak eindeloze procedures tot gevolg. 
Terwijl het Europese Hof van Justitie stelde: DAT DEZE WET ONRECHTMATIG WAS. 
Vraag: Gaat u al deze ondernemers nog terug betalen n.a.v. deze frauduleuze wetgeving. 
Want ook deze wetgeving had ook niks te maken had met de bescherming van bodem water en 
lucht. Hierop geeft u geen antwoord. Maar dit is wel ons uitgangspunt voor veilige 
voedselproductie. 
Wat is de compensatie van dit all ??? Nu weer een nieuwe rooftocht maar nu met veevoer als inzet. 
De boete clausules liggen klaar. Maar de onderbouwing blijft uit, net als met de mestwetgeving. 
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Wat ik 30 Juli in de rapportage van Hart van Nederland zag, belooft niet veel goeds in de 
aangespannen Rechtszaak tegen uw Ministerie. Om de onderbouwing te verkrijgen van de veevoer 
wet die 1 September a.s. zou ingaan 
Waarbij werd verteld door uw LNV: Dat 1 ambtenaar de onderbouwing in zijn hoofd had en dat er 
op papier niks beschikbaar was. En de rest weet niks. Geen onderzoeken. Dus niks van dit alles. 

Wat een idiote en een belachelijke presentatie om je als overheid, op deze manier een wet te moeten 
presenteren. Deze schaamteloze vertoning kan direct vertaald worden als een directe minachting 
naar alle hardwerkende agrarische ondernemers in de Nederlandse landbouw. 

Maar schijnbaar is dit bij LNV de normaalste zaak. Want door jarenlang uw Ministerie te volgen en 
dit in de diverse brieven te hebben vastgelegd in deze Schichtig. Is dit gewoon een weer herhaling 
van zetten. 
Met de arrogantie van uw LNV ten top : Punt 1 de overheid heeft altijd gelijk 
Punt 2 heeft de overheid geen gelijk dan treed automatisch punt 1 weer in werking. Want dat was de 
slogan van een A.I.D,er tijdens een onderzoek bij ondergetekende. Ook dit komt ergens vandaan? 

Onze jarenlange ervaring met uw LNV is: Als uw LNV gaapt, dan liegt ze nog. Want de waarheid 
krijg je nooit te horen. 

En daarmee is uw Min van LNV een schande en een aanfluiting voor ons democratische bestel, om 
het samen beter te doen. En daarom nog steeds een groot en blijvend gevaar voor onze samenleving 
en leefomgeving. Maar wel halve waarheden en hele leugens verkondigen om de Nederlandse 
landbouw in diskrediet te brengen. 
Deze spagaat blijkt onoverbrugbaar tot op heden. Slopen wat je slopen kunt lijkt het nieuwe motto. 

Terwijl er van ons als Landbouw wel wordt verwacht een top product voort te brengen tegen een 
betaalbare prijs. 
Voorbeeld: Boerderijprijs Melk koste 55 jaar geleden rond de 0.30 cent per liter nu nog steeds. 

Boerderijprijs 1 Ei koste 55 jaar geleden rond de 0.10 cent per ei nu nog steeds. 

Opmerking: Reactie van Collega,s, Melkveehouderij. 
De grond in Nederland is nog nooit zo arm geweest aan organische stof en mineralen, dat op de 
diverse veebedrijven al Fosfaat aan het voerhek moet worden bijgevoerd, omdat in het gras minder 
aanwezig is. Hierbij zet u ook de diergezondheid op het spel. (falende mestwetgeving) 

Door het toekomstige geknoei door uw Ministerie aan het voerrantsoen worden de ongelukken 
steeds groter. En daarmee is uw Ministerie een nog groter gevaar voor de voedselveiligheid van 
mens, dier en het milieu dan u al was. Terwijl het stikstofprobleem hierdoor niet word opgelost. 

Daarvoor zijn er tal van andere oplossingen u aangedragen. Maar daar wilt u niks van weten. 

Het is enorm: Hoeveel schade uw Ministerie door dit jarenlang gevoerde wanbeleid op de vele 
fronten heeft achtergelaten. 

Namens bestuur: Stichting Bouw en Mestleed Agrarisch Nederland 

Hoogachtend, 
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