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Deze brief is en vervolg op de brief van 14-11-2020. Om te beginnen is uw Ministerie al in 1978 
onder leiding van de toenmalige Minister F. van der Stee en de toenmalige Staats secretaris dhr. T. 
Youtstra op de hoogte gebracht van de visie van het NAJK onder leiding van dhr. W. van de Brink. 
In deze vergadering is aan de orde gebracht om in overschot gebieden geen nieuwe 
bouwvergunningen meer af te geven voor de intensieve veehouderij. 

Dit met een tweedelig doel : 
Enerzijds om de overschot gebieden te ontlasten omdat daar al veel intensieve veehouderij is. En de 
mestplaatsing in deze gebieden beperkt is. 
Het voorstel van de NAJK was toen, maak het beleidsmatig en planologisch mogelijk. Om in 
akkerbouw gebieden nieuwe intensieve veehouderijbedrijven op te zetten. Hiermee worden de 
overschot gebieden ontlast en hoeft de mest niet meer over grootte afstanden vervoerd te worden. 

Het volgende zwaarwegende punt was: 
Al het veevoer dat in Nederland wordt geleverd door de veevoer industrie. Hiervoor geld voor 
transport een mengprijs, dat is voor levering door heel Nederland. 
Door toen het beleid niet te willen aan te passen om in akkerbouw gebieden, waar de vraag van 
organische mest toen en nu nog steeds groot is. Zitten we nu dik 40 jaar later met een dubbel 
probleem. De verzuring van de bossen in deze gebieden is verergerd. Miljoenen aan nutteloze 
verreden kilometers van zware mestauto,s met de daarbij behorende uitstoot van uitlaatgassen. Co2 
uitstoot (Wegbeschadigingen) 

Terwijl in de nieuwe opzet producenten van mest en de consumenten van mest elkaar op vele 
manieren te gunste konden zijn. En de besparingen in transportkosten zou een win win situatie voor 
iedereen opleveren. 

De onwil van uw Ministerie toen om daar niet naar te handelen. Zorgt er nu voor dat de jonge 
boeren van nu, dik in de problemen zitten in deze overschot gebieden. Natura 2000 / 
stikstofproblematiek fijnstof, ziektedruk, transport bewegingen enzovoort. 

Het is dan ook heel valselijk van uw Ministerie en de huidige politiek om nu te roepen dat dit aan de 
boeren ligt. Planologisch had uw Ministerie toen 40 jaren terug moeten ingrijpen. Het is uw 
Ministerie van toen. Door de jonge boeren van toen. U aangedragen en aan u voor gelegd. 
Uw Ministerie heeft er niks mee gedaan. En daarom bent u als Ministerie nu volledig 
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Vervolgens heeft u miljoenen Guldens en Euro,s geïncasseerd op een onrechtmatige Minas 
wetgeving. 
LTO heeft verder verzuimd om deze onrechtmatig verkregen gelden terug te vorderen op uw 
Ministerie ten bate van de boeren. 

Tel daarbij op de ellende van de duizenden strafzaken die u ons als boeren hebt aangedaan op een 
onrechtmatige wetgeving met alle kosten en ergernissen hiervan. 
Ook uw schoothondje de Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven. Die raadpleegt ook alleen maar 
uw wetten. En valt u ook niet af als u de Brusselse wetten overtreed. Dit is ook voor veel boeren bij 
voorbaat al een verloren Rechtsgang. Alleen de advocatuur vaart hier wel bij. 
Wij worden door het jarenlange wanbeleid van uw Ministerie van LNV. als totale bevolking hard 
geraakt. Stikstofcrisis 
Boeren worden nu weggepest bij natuurgebieden. 
Diverse leefmilieu,s zijn beschadigd en kapot gemaakt. 
U fraudeert op een bepaalde manier enorm met de mestwetgeving. 
Goede balans in de bodem van organische stof en mineralen, wordt door uw wetgeving verwoest. 
Veilig en gezond voedsel produceren brengt u hiermee in gevaar. 
Organisch bemesten op maat blijkt niet te kunnen. Terwijl er mest zat is. 
Daardoor is er decennia lang enorm veel aardgas verspild met de productie van kunstmest. 
De Fosfaat wetgeving is het zoveelste volgende gedrocht dat u na de Minas wetgeving samen met 
LTO heeft opgezet. Onderbouwing is wederom niet verkrijgbaar. 

Fosfaat en kalk zijn uitermate belangrijk voor de beendergroei. 
Verder heeft Fosfaat nog een belangrijke functie om ziektedrukte verminderen. 
Afgelopen week hoorde ik in het nieuws dat er elk jaar rond de 800 ton aan menselijke medicijnen 
via het riool in het milieu komt. 

Neem daarbij opgeteld de medicijnen en allerlei andere preparaten en gewasbeschermingsmiddel . 
erbij vanuit de landbouw. 
Als dit zo nog enkele tientallen jaren doorgaat dan zijn wij met zijn allen klaar met alles en is veil;ig 
voedsel produceren niet meer mogelijk. En is ons Nederland voor de landbouw en natuur voorgoed 
verpest. Dit stapeleffect op de bodem lucht en watergangen is al jaren aan de gang waar ik u in 
eerdere brieven u al kenbaar hebt gemaakt. En wat nu recentelijk ook door de media is bevestigd. 

Vervolgens omzeilt u nog steeds samen met LTO de Brusselse wetgeving m.b.t. de bescherming van 
bodem water en lucht, door toen een Minas wetgeving op te tuigen, die niks te maken had met de 
bescherming van bodem water en lucht. En nu weer met de huidige Fosfaatwetgeving die ook het 
stikstofprobleem niet oplost. ( ook deze onderbouwing van uw mestwetgeving is nog steeds niet 
verkrijgbaar) De schade die uw Ministerie de laatste ruim 40 jaar heeft aangericht is enorm. 
Nog afgezien van de rekeningen van verkeerd beleid die nog moeten komen 
Dat uw Ministerie nu dik in de problemen zit is helder, wanbeleid straft zichzelf. Eerst afgestraft 
met de Minas wetgeving door het Europese Hof van Justitie, en onlangs door de Raad van State 
i.v.m. de stikstofproblematiek. Die u ook jarenlang hebt genegeerd. En vervolgens maar A.I.D. en 
NVWA,ers strafzaken laten maken tegen de Agrarische ondernemers. Terwijl u zelf op de diverse 
plekken grootte fouten maakt in uw beleid. Hoe moeten we verder met dit Ministerie ?? 

Het feit dat u geen enkele brief van mij tot nu toe inhoudelijk heeft beantwoord, geeft aan dat u de 
tekortkomingen en hedendaagse feiten niet kunt ontkennen. 

Hoogachtend, 
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