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Toelichtingen bij Vragenronde over de AGRARISCHE SECTOR in de gemeente Raalte. 

In de periode Juni/juli 2021 peilden we de mening van de inwoners van de gemeente Raalte over de 
toen recent verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving t.a.v. de agrarische 
sector. Voor het verslag verwijzen we naar de www.burgerpanelraalte.nl. 
Bij elke vraag was er ook ruimte om een toelichting te geven. 
 

Meerkeuzevraag 1: Wat vindt u in het algemeen van de stikstofdiscussie en de effecten op onze 
boeren en buitengebied. (max 3 antwoorden) 

De vijf meest aangegeven opties: 

1 Als je het stikstofprobleem wilt aanpakken doe dan breed, en begin bij de 
industrie (Tata Steel) en de luchtvaart (KLM). Dan zal er ook meer begrip zijn bij 
de boeren. 119 
2 Ik ben overtuigd dat boeren juist een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van ons buitengebied en natuur. We moeten de boeren juist steunen. 82 
3 Boeren zullen een bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie, daar twijfel 
ik niet aan. Maar maak daar dan redelijke afspraken over. Dreigen met halvering 
van de sector is niet terecht en draagt niet bij aan een oplossing. 

69 

4 Ik vertrouw de stikstofcijfers die gebruikt worden niet. Ik denk dat er andere 
belangen meespelen, zoals de woningnood in de steden en visie van bepaalde 
politici/partijen 

59 

5 Ik vind dat we moeten inzetten op versterking van de combinatie van 
natuurbeheer en de agrarische sector. Faciliteer de samenwerking: dat is beter 
dan elkaar bestrijden. 

46 

 

Hieronder treft u alle gemaakte opmerkingen, bij deze meerkeuzevraag.  

Ik snap niet dat er regels op nationaal niveau worden gemaakt. Denk de grenzen weg en het plaatje ziet 
er compleet anders uit. De varkenshouderij en pluimvee sector is wel erg afhankelijk van de import van 
veevoer. Vorm van veehouderij die ik minder kan waarderen. 
We moeten een teveel aan stikstof accepteren. Dit is een logisch gevolg van teveel mensen in 
Nederland en het hebben van een grote industriële buurman (Duitsland) 
De boeren zijn al jarenlang regels opgelegd die nergens toe leiden alleen maar onzekerheid en 
investeringen om te kunnen overleven. Ze spelen een spel met de boeren. Waarom wordt de industrie 
en de luchtvaart en zeker het autorijden niet aangepakt als veroorzaker van teveel stikstof. 
Als biologisch boeren véél aantrekkelijker gemaakt wordt en biologisch eten goedkoper dan 
massavoedsel (dus, het omgekeerde van de huidige situatie) dan stappen hopelijk veel 
boerenbedrijven over. Tegelijkertijd moet je óók juist de grote industrie aanpakken, plus de 
consument! Maak autorijden minder aantrekkelijk en beweeg de consument om biologisch te eten ipv 
goedkoop massavoedsel. 
Zolang niet iedereen met dezelfde startwaardes werkt en dus stikstof vergunningen heeft, is het 
natuurlijk appels met peren vergelijken. 
Omdat de boeren de uitstoot op papier hebben staan en wettelijk hebben geregeld (en vergeet de 
opvang niet) zijn hun de sjaak. Meet en leg eerst al het andere vast, dan zal je een verrassende 



 Resultaten vragenronde Agrarische sector, juni/juli 2021  
 
 

 Burgerpanel Raalte is een initiatief van BurgerBelangen                        2 
 
 

uitkomst zien. Wat je gelukkig ook al in veel rapporten ziet (maar vaak niet worden gebruikt, omdat die 
niet in het straatje passen) 
Boeren zijn al jaren als eerste aangepakt omdat alles geregistreerd staat in de agrarische sector. Maak 
eerst inzichtelijk hoe de vergunningen in de andere belastende sectoren zijn geregeld en pak dat aan. 
Dan zal er pas begrip komen bij de boeren. 
Wij zijn nu het grootste exportland, waar komt straks het geld vandaan als dat er niet meer is ? 
Ik ben tegen ongenuanceerd schreeuwende boeren. Boeren zijn niet de enigste op de wereld. Boeren 
m.i. moeten beseffen dat zij een onderdeel van de maatschappij zijn. 
Er moet op meerdere vlakken ingezet worden, maar dus ook bij de boeren. Daar speelt echter ook de 
problematiek van de lage afzet prijzen. Als de veestapel moet halveren (en dat moet het!)  Dan moet 
wel gezorgd worden dat de boer met 50% van de veestapel ook een normaal inkomen heeft. We weten 
allemaal dat het grote geld vooral blijft hangen bij de grote spelers in de markt. Ik kan me niet 
voorstellen dat er 1 boer is die bezwaar heeft tegen hetzelfde inkomen met de helft van de veestapel. 
De stikstofregels hebben wij onszelf opgelegd, in buurlanden speelt het probleem geheel niet. De 
problematiek is ontstaan door een rechterlijke uitspraak...die moet gewoon terug gedraaid worden. 
ik las laatst dat boeren zeggen “Dit is ons bestaan, ons vlees”; ik hoop dat er bedoeld wordt dit is ons 
inkomen. Jammer dat er 75% van de producten de grens over gaat. Zijn wij dan het afvoerputje van de 
landen die zelf niet aan intensieve veehouder doen. In een land als Frankrijk, Duitsland, Spanje en 
Italië, loopt er geen veestapel rond die vergelijkbaar is met hier. Maar onze producten gaan wel die 
kant op. 
Geen landbouwgrond opofferen voor woningbouw, want dat is een zeer slecht alternatief 
Sta achter geen enkel antwoord 100%. Ik vind dat iedereen moet helpen. Beginnen bij de boeren hoeft 
van mij absoluut niet maar vind wel dat ze moeten helpen en reduceren. 
Het stikstofprobleem is het gevolg van decennialange stimulering van de landbouw, industrie en 
menselijk handelen op een verkeerde manier (achteraf makkelijk praten natuurlijk, maar ben bang dat 
we het met bv de energietransitie weer doen). Er zullen vanwege te laat ingrijpen snelle maatregelen 
moeten volgen en daarbij de veestapel fors verminderen is de snelste en makkelijkste stap. Dit doet 
zeer en zal goed moeten worden afgewikkeld. Tegelijkertijd moet er een toekomstbeeld gegeven 
worden waar we naar toe gaan. Het lijkt mij onbestaanbaar dat we alleen de landbouw aanpakken en 
de rest (o.a. industrie, luchtvaart) door laten gaan of erger nog uit te laten breiden! 
Vanuit een eigen ideaalbeeld vind ik dat het uitkopen van enkele grootlandbouwbedrijven en het 
stimuleren van kleinschaligere (extensieve biologische of circulaire) landbouwbedrijven die meer 
plaatselijk opereren beter is dan de kleine bedrijven opdoeken en de schaalvergroting door te laten 
gaan. 
Wat boeren bijdrage aan de stikstofuitstoot is minimaal in vergelijking met de industrie en luchtvaart. 
Dus laat de boeren met rust. 
Er is mijn inziens sprake van veel nepnieuws, veel ruimte voor fanatici. Ook lijkt er een sterke politieke 
voorkeur voor het pro-klimaat interpreteren van de cijfers. Ik vind het ook een sterk polariserende 
discussie. Het belang van de landbouw en veeteelt wordt alleen maar negatief uitgelegd en 
gemarginaliseerd. Dit lijkt mij niet reëel als ik kijk naar wat boeren bijdragen aan de natuur, het 
nationaal bruto product, economie en werkgelegenheid. Alsof er zo veel van de biodiversiteit en de 
weidevogels terecht komt als de grond van boeren gebruikt wordt voor woningbouw en industrie. Ik 
vind dat de boer geslachtofferd wordt in de discussie. Lekker makkelijk om van de boer het zwarte 
schaap te maken, dan blijft de industrie of wij als consument makkelijk buiten schot en hoeven zij geen 
verantwoordelijkheid te nemen. De consument is ook voor een deel hypocriet, want kiest in de 
supermarkt voor het goedkopere vlees uit het buitenland. 
In 2003 is er een stuk verschenen dat Nederland een grote stad wordt, dus dát is de gehele bedoeling. 
Meer woningen! Niks meer groen, er is overigens groen genoeg! 
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Maak gebruik van de innovatiekracht van de boeren, zet in op het faciliteren van het veranderende 
vermogen. Dat we snel in transitie moeten is wel duidelijk, maar faciliteren we de voorlopers ook echt 
voldoende? 
Ik denk dat we het idyllische boerenbedrijf met, maximaal 150 koeien en/of maximaal 200 varkens of 
de, voor Nederlandse gebruik, gewassen producerende boerderij moeten behouden voor Nederland. 
De grootste stikstof (CO2) producerende bedrijven zijn de opfok centrales waar kalveren en biggen met 
wie weet wat voor voer worden vetgemest voor voornamelijk buitenlandse afnemers, om dan weer als 
goedkoop vlees naar Nederland te verkopen. 
Ik mis het overleg met de betrokkenen. Nu wordt het voor of tegen in de publiciteit. Goed en 
begrijpelijk overleg helpt meer om tot een optimaal resultaat te komen 
De Agrarische Sector neemt meer stikstof op dan dat ze uitstoten , maar die cijfers worden bewust 
buiten de discussie gehouden. Er gaan de komende pak hem beet 10 jaar ontzettend veel boeren 
stoppen , daar is geen regeling voor nodig , room die productieruimte dan af . 
Boeren zijn niet de schuldigen alleen 
Het PBL rapport toont aan dat de reken methode waarmee gewerkt wordt fout is. EU habitat 
regelgeving praat nergens over stikstof. Dat is een NL-se plas die er over is gedaan. Het PBL is een 
ambtelijk apparaat wat geen politieke uitspraken doet. Je moet tussen de regels door lezen. 
Waarom moet Nederland 100 miljoen mensen te eten geven, ? Of gaat dit alleen de regering om 
export geld??? De boeren willen wel inkrimpen, MAAR DAN WEL EEN REDELIJKE PRIJS VOOR HUN 
PRODUKTEN.! 
Als hier al die GOEDE de boeren van ons voedsel verdwijnen, dan krijgen wij hier bespoten en 
geïnjecteerd vlees weer terug !! En dat moet dan een goede oplossing zijn.???  
EERST subsidie geven voor uitbreiding en dan weer straffen omdat ze te groot worden!! 
De grote fabrieken  in Nederland krijgen juist voordelen zoals lagere belasting van. Dit moet veranderd 
worden. De grote bedrijven moeten meer voor het klimaat doen. 
Bij stikstof berekening wordt in Nederland een ander model (Aerius) gebruikt dan andere landen in de 
EU. Gebruik het model die andere landen ook gebruiken. Baseer beleid op echte cijfers niet op 
aannames uit rekenmodellen. Meten is weten! 
En Boeren hebben een NB vergunning, hebben betaald voor hun rechten. Menig ander bedrijf uit de 
diverse sectoren hebben geen vergunning. Begin daar maar eerst. 
De wetenschap is er niet voor niets, zij weten het het beste. Wel met de kanttekening dat de ruimte die 
ontstaat gebruikt moet worden als natuurgebied, of klimaat-neutrale bebouwing. 
het beleid is nu te eenzijdig gefocust op de boeren. Ook industrie en de andere sectoren moeten ook 
hun verantwoordelijkheid nemen. Ook zij horen een natuurvergunning te hebben. Tevens vind ik de 
prijs van lucht- en scheepsvaart (gezien de impact op milieu etc) voor te lage prijzen en met 
overheidssteun in leven gehouden worden (denk aan geen belasting op kerosine en stook olie). Tijd 
voor een eerlijk speelveld voor iedereen. 
De stikstof norm die in Nederland wordt gehanteerd is veel te laag. In de rest van Europa is het hoger.  
Kan de natuur daar meer hebben? Luchtvervuiling stopt niet bij de grens. Europa één? 
De boeren hebben al zoveel gedaan op het gebied van stikstofreductie en ammoniakuitstoot. De 
agrarische sector is van toonaangevend belang in het Sallandse landschap en voor de werkgelegenheid. 
Om de stikstofuitstoot terug te dringen moeten zowel de industrie, de luchtvaart als de agrarische 
sector offers brengen. Begin bij de grootste vervuilers, o.a. luchtvaart en zeevaart! 
Belangen van “derden” zijn m.i. doorslaggevend om “de mens” te beïnvloeden daar waar het gaat om 
dit toneel. Afgrijselijk gewoon. De problematiek t.a.v. stikstof leggen bij (vooral) de agrarische sector is 
zo ontzettend laf en onterecht. Andere belangen die spelen zijn van zeer ongewenste invloed m.b.t. 
deze discussie. De wespen steken volop om hun zin door te drijven. Samenvattend: een misselijke 
toestand waarin de burger wordt meegezogen. 
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Eerst doel vastleggen, wat willen/ moeten we bereiken? Evolutie is een gegeven, brengt ook nieuwe 
mooie dingen. M.b.v. eerlijke en actuele cijfers van alle stikstof-uitstoters in NL, ( ook 
stikstofvastleggers!), dan trend in kaart brengen, dan gelijke opgave voor iedereen 
De hele stikstof discussie is nu te veel gericht op de landbouw. Landbouw wil zijn bijdrage wel leveren, 
maar ook de industrie en luchtvaart zullen mee moeten  doen.   
Ik krijg heel sterk  het gevoel dat er met dubbele agenda's gewerkt wordt. Stikstof wordt als probleem 
gezien,  maar de stikstof uit ammoniak wordt hierbij wel heel gemakkelijk ingewisseld voor NOx. En dan 
zijn  de boeren de gemakkelijkste slachtoffers. 
Door “Mansholt” aangejaagd, zijn boeren in een fuik gekomen waar ze niet/moeilijk/ onmogelijk weer 
uit konden komen. Het moest groot, groter, grootst. Met behulp van financiering van de 
veevoederindustrie (met daarbij verplichte afname) konden er grote schuren worden gebouwd. 
Traditionele vormen van boerenbedrijven moesten het onderspit delven. Dit is het begin geweest van 
de situatie waarin we nu zijn beland. Door alle opeenvolgende en vaak niet te begrijpen e/o 
tegenstrijdige maatregelen, eisen etc. etc.. van de overheid is de situatie verslechterd. Veel boeren zijn 
al teruggegaan van intensief naar extensief. Het is verkeerd om boeren de schuld te geven van de 
ellende. Veel Nederlanders hebben een totaal verkeerd beeld van boeren en boerenbedrijven. Je ziet 
en leest, zoals in alle sectoren het geval is, alleen de negatieve voorbeelden. Dit is slecht voor de 
beeldvorming. 
Het is een lastig punt en zal altijd voor veel weerstand zorgen. Dit is natuurlijk een punt wat slechts de 
laatste jaren echt aandacht krijgt. De publieke opinie is sterk en vormt de discussie. Verandering zorgt 
overal voor weerstand, maar zal zeker noodzakelijk zijn. Wat typerend was voor de omgeving is 
wellicht niet de juiste koers voor de toekomst. Er veranderen namelijk ook veel meer andere 
elementen, zoals consumptie, vervoer, etc.. 
Waarom wordt in de inleiding zo stellig gezegd dat de agrarische sector wordt bedreigd? Zou het 
misschien zo kunnen zijn dat de agrarische sector voor een grote uitdaging staat om vergaand te 
hervormen? Net als alles en iedereen?  
Ik heb de indruk dat er ook boeren zijn die noodzaak zien voor verandering en daarover mee willen 
denken. Ik heb de berichtgeving van het PBL niet gelezen, maar vraag me af of er werkelijk in staat dat 
er geen ruimte is voor veehouderij (en akkerbouw). OF alleen niet voor 'open vormen' (waarvan ik niet 
weet wat het betekent)? Misschien is het wel terecht dat daar geen ruimte voor is, maar wel voor 
andere vormen?  
Veel van de stellingen passen mij niet.  Ik zou zeggen: boeren zullen een bijdrage moeten leveren aan 
de stikstofreductie, daar twijfel ik niet aan. En doe het breed, tegelijkertijd met industrie en luchtvaart. 
En dwing consumenten maar tot het betalen van hogere prijzen voor 'slecht' geproduceerde 'spullen' 
(zowel voeding als andere zaken). Echt iedereen zal een bijdrage moeten leveren. 
En sanering van de veestapel, betekent toch niet per se dat het aantal boeren moet verminderen? 
Misschien zijn er wel andere constructies denkbaar. 
De cijfers zijn eenzijdig en laten geen goed beeld zien. De media doet hierin veel en zorgen ervoor dat 
de publieke opinie één kant op gaat. Vermindering van boeren gaat 1 op 1 samen met minder natuur. 
De grond gaat naar industrie en woningen. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien (Denk ook aan 
overstromingen doordat water niet meer afgevoerd wordt) De boeren en hun land zorgen ook voor 
enorm veel Stikstof opname. 
Laten we dan vooral inzetten op halvering van de intensieve agrarische sector en boer modaal 
omvormen naar natuur-inclusieve landbouw 
Erg onduidelijk is hoe een “stikstof overschot” tot stand komt. Heel veel is hypothetisch en gebaseerd 
op zgn. Experts die met een erg groene bril naar natuur kijken. Natuur in Nederland is door de mens 
gecreëerd. Die kun je niet eenvoudig loslaten en denken dat alles hetzelfde blijft. Heide en andere 
stikstof gevoelige natuur dient nu eenmaal geplagd te worden. Dat heb ik alleen nog nooit gezien. Kost 
geld blijkbaar. 
Boeren worden al jaren (weg)gepest. Laat andere grote bedrijven ook maar eens wat aan de 
stikstofreductie doen. De boeren doen het heel goed in Nederland. Ze moeten zich continu aanpassen 
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aan nieuwe wetgevingen waardoor het niet meer leuk is. Men vergeet dat een groot deel van de 
economie van Nederland aan boeren te danken is. Doordat de regering zo dom is geweest om zoveel 
'natuurgebieden' aan te schaffen moet iedereen maar naar de pijpen dansen om normen te halen (die 
niet haalbaar zijn). 
Boeren met de koeien buiten zijn ook een bijdrage voor de  toeristische aantrekkelijkheid van onze 
provincie. 

 

Vraag 2: Het rapport van het PBL is nog ‘slechts’ een visie of advies. De politiek moet daar vervolgens 
nog een besluit over nemen, en dat vertalen naar uitvoeringsacties. Dat geldt voor zowel de provincies 
als de gemeenten. Wat vindt u: Wat moeten provincie en gemeenten doen? 

 

Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

Aantal keer 
(%) 

Zij moeten alvast inspelen op deze toekomstvisie: hoe eerder 
begonnen wordt, des te beter voor de natuur; 

42 23% 

Zij moeten even afwachten totdat bekend is wat het kabinet 
besluit; 

20 11% 

Zij moeten achter de boeren gaan staan en een lobby starten 
richting Tweede kamer om het tij te keren. 

104 57% 

Anders, namelijk (geef uw antwoord bij de toelichting) 15 8% 

 

Gemaakte opmerkingen:  

Steun de boeren. We hebben ze hard nodig. Pak eerst de andere grote jongens aan zoals industrie en 
luchtvaart 
Volgens mij zal er wanneer de boeren verdwijnen veel woningbouw voor terug komen. 
Maar, niet alleen naar de boeren kijken! Pluis eerst uit hoeveel industrie in Overijssel boven de norm 
aan stikstof produceert. Dat houdt ook in dat onze provincie niet akkoord mag gaan met de opening 
van luchthaven Lelystad. 
Het PBL is eigenlijk de enige partij die hardop de berekening durft door te trekken en de gevolgen 
hiervan uit te spreken.  De politiek draait er altijd omheen. 
Ze moeten geen stelling nemen en een welles nietes spel spelen. We moeten met zijn allen eens goed 
in de spiegel kijken waar we eigenlijk mee bezig zijn. Er zijn ook mega grote stallen in deze omgeving 
waar de koeien niet eens buiten komen. Dat is toch niet ok?! En alle andere diersoorten hebben per 
definitie gewoon pech en zien de buitenlucht misschien nog een keer voor ze op transport naar de 
slacht gaan op de loopplank van de vrachtwagen. We draaien door in productie, en we realiseren ons 
niet meer dat we met levende wezens te maken hebben. 
Nederland produceert zeer efficiënt voedsel. Als het hier niet geproduceerd wordt, gebeurt het elders. 
Bij elders is er nul controle. 
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Er wordt te veel gediscussieerd en te weinig gehandeld. Niet lullen maar poetsen ofwel niet wachten 
maar doen!! 
De plaatselijke overheid doet te weinig voor de boeren, want zij willen graag zonnepanelen velden op 
onze kostbare landbouwgrond, en dat vind bijna iedereen een grote schande 
Uitstekend verwoord door Martijn Breukelman. Kleine overdenking zo voor de zomer ;) 
 
Troebel. 
Vanmorgen net na het ochtendgloren stond ik op. Het zicht over het boerenland was vaag en troebel. Ik 
zag daarin een gelijkenis met de huidige discussie over de landbouw. Meestal is het beter om je als 
wethouder niet te veel te mengen in een dergelijke gevoelige discussie. Je oogst meestal alleen kritiek. 
Toch moet mij hier iets van het hart. Als wethouder in de gemeente Hardenberg ben ik ook 
verantwoordelijk voor het “stikstofdossier”. Veel te vertellen heb ik niet. Het Rijk bepaalt de spelregels. 
De provincie gaat over de vergunningen. Maar toch.  
Vanuit die discussie klinkt regelmatig een heftige boodschap voor de landbouw. Minder, minder, 
minder. Het moet minder omdat de uitstoot van stikstof een deel van het milieu verstoort. En hoewel 
heel Nederland gecultiveerd is (door ons zelf aangelegd) willen we daarmee dier- en plantsoorten die 
het voorheen beter deden weer meer kans geven. Dat is een korte samenvatting van de Europese 
Habitatrichtlijn waar deze afspraken in zijn vastgelegd. Bij het maken van die afspraken hebben wij, 
enthousiaste Hollanders dat we zijn, ons misschien te weinig gerealiseerd wat dit in de praktijk zal 
betekenen. 
Over enthousiasme gesproken: de Nederlandse landbouw is de schoonste van alle landen in de wereld*. 
Per kilo landbouwproduct is de impact op het milieu bij ons dus het kleinst. We exporteerden 
(verkochten aan buitenland) in 2020 voor 95,6 miljard euro. Wat een welvarend landje zijn we toch ook!  
Toch hangen er donkere wolken boven deze succesvolle boeren. De hele sector wordt zo af en toe met 
één pennestreep gehalveerd of geheel naar de uitgang geduwd. Waarom? O ja, vanwege onze 
theoretische stikstofafspraken om meer natuur te creëren. Maar is dat niet wat egoïstisch of 
kleingeestig? Natuurlijk, de heideplant en de mees gedijen beter bij een goede balans aan 
voedingsstoffen en de Veluwe kan best wat kalk gebruiken. Maar is minderen de oplossing? 
Wereldwijd neemt de behoefte aan voedsel nog altijd toe. In grote delen van de wereld is helemaal 
geen tijd voor deze discussie. Daar zijn mensen dagelijks bezig met het zorgen voor voldoende eten voor 
het gezin. Gelukkig kunnen wij Nederlanders daar een goede rol in spelen door efficiënt en schoon te 
produceren. Als we daarmee stoppen nemen andere landen die positie maar al te graag van ons over. 
Wij denken dan op ons kleine Hollandse postzegeltje de boel goed geregeld te hebben. Maar wanneer 
het buitenland, dat dus minder schoon produceert, onze productie overneemt komt de aarde er slechter 
van af. Mondiaal neemt de uitstoot dan alleen maar verder toe. Meer stikstof, meer Co2, meer energie, 
meer pesticiden en meer antibiotica. Maar wij kunnen dan in ieder geval rustig slapen. 
O ja, nog wel goed om te weten: om sommige dieren en planten weer meer kans te geven moet de 
hoeveelheid stikstof onder een bepaalde waarde komen. Wetenschappers spreken over een emissie die 
onder de Kritische Depositie Waarde (KDW) moet liggen. Dat is namelijk Europees zo afgesproken. En 
samen uit, samen thuis toch?  
We vergeten daarbij dat naast de braam, de heideplant of mees ook stikstof zich niet aan onze 
landsgrenzen houdt en andersom.  
 
Gisteren kwam het PBL met een waarschuwing aan Haagse beleidsmakers. Wie zich blind focust op 
stikstof zet een heel landsdeel op slot. Hier wordt het echt bijzonder. Op heel oost Nederland landt al 
zoveel stikstof van onze Duitse buren dat zelfs wanneer we heel dit landsdeel zouden ontdoen van al 
haar inwoners, bedrijven en boeren er nog altijd te veel stikstof neerdaalt. Wij kunnen zelf dus nooit de 
grens van de KDW bereiken. Dus hoezo samen uit, samen thuis? 
Daarmee zeg ik niet dat we maar de ‘kop in het zand’ moeten steken of aan ‘struisvogelpolitiek’ moeten 
doen om spreekwoordelijk maar dicht bij het onderwerp te blijven.  Maar met het uitvergroten van de 
tegenstellingen komt de oplossing niet dichterbij.  
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Enige jaren geleden werd de energietransitie politiek actueel. Deze transitie was niet een bedreiging of 
een belemmering van de economie, nee het was juist een enorme economische kans zeiden velen. 
Groen en groei, hand in hand.  
Laten we een dergelijke kans ook schetsen voor de landbouw. Door ons ‘systeemdenken’ maken boeren 
momenteel noodgedwongen gebruik van ‘oude vergunningen’ die nog op de plank lagen. Nieuwe 
vergunningen worden namelijk moeilijk afgegeven (de discussie over intern salderen maar even buiten 
beschouwing gelaten). Geregeld kan vanwege ons systeemdenken een ‘emissiearme stal’™ (stal met 
weinig uitstoot) daarom niet worden gebouwd. Het is maar één voorbeeld van hoe onze 
‘systeemwereld’ niet aansluit bij onze ‘leefwereld’. 
 
Stikstof is een middel. Stikstof is een deel van het probleem en een deel van de oplossing. Het doel is het 
in stand houden en verbeteren van natuur. Bij het streven naar een doel moet men zich niet blind 
focussen op één middel of slechts de eigen postzegel. 
 
De Nederlandse overheid, en daarmee wij Nederlanders, hebben onze boeren jarenlang op het pad van 
de schaalvergroting gebracht. Daar zijn wij Nederlanders dus verantwoordelijk voor. Onze boeren 
hebben daar in vertrouwen naar gehandeld.  
Dat vertrouwen moet nu ook leiden tot de oplossing. Stikstof of de omvang van de veestapel zijn geen 
doelen op zich. De harmonie tussen landbouw en natuur wel. 
 
Anno 2021 is er geen gemeente, provincie of Rijksbestuur dat nog voorop loopt in de samenleving. Dat 
is de samenleving zelf. Laten we dus de ruimte geven aan onze boeren. Ruimte voor verbeteringen en 
innovatie. Met vertrouwen in de boer. 
Want met uitzondering van de Haagse schulp of enkele (rand)stedelijke gebieden is dit land in een lange 
traditie met de landbouw verbonden. Een relatie met waardering voor de boer. Misschien wel het 
mooist omschreven door een hier welbekende band in het lied: De Boer is dat is de Keerl. . 
 
Om nog even muzikaal te blijven: in 1979 (ver voor mijn tijd) zong Tek Houkes over de herder. Daarin 
klonk een zorgwekkend bericht. Herder, Herder zonder zorgen, denk niet aan de dag van morgen.  
Die houding tref je vandaag de dag ook aan bij boeren op ons platteland. Een gevolg van een 
ongenuanceerde discussie, verhard door beide kanten. Een ieder gevoed door informatie uit de eigen 
bubbel. Met weinig oor en oog voor het verhaal en de situatie van de boer. 
 
Ik gun ons land een periode van bezinning. Een periode van relativering. Een periode van samenwerken 
aan de oplossing. Een periode van vertrouwen. Samen met de landbouw de schouders er onder. Extra 
investeren in  natuur, innoveren in de landbouw. Zo komen we samen met onze boeren op een eerlijke 
en betrouwbare manier uit bij een betere toekomst. Een toekomst met kansen voor de boer. 
 
Ik wil daarmee niet beweren dat de zaak niet urgent is. En wijzen naar een ander is niet altijd goed. 
Maar voor wie straks in de auto op weg is naar zâ€™n vakantieadres: kijk bij DÃ¼sseldorf even naar 
rechts. Die kilometers grote bruinkoolkrater geeft toch wel te denken. En voor de vliegers: check even de 
uitstoot van je vlucht. Ik heb er geen waardeoordeel over. Ik doe er zelf aan mee. Maar het relativeert 
wel. En zo lang de oosterburen bruinkool stoken bij het leven en de luchtvaart, industrie en woningbouw 
decennia de tijd krijgen om een transitie door te maken. Moeten we dan niet iets milder zijn voor onze 
boeren? 
Ik rond maar eens af. Laten we de beste optie kiezen voor ons mondiale milieu. Laten we zoeken naar 
slimme oplossingen in Nederland. Gun boeren de ruimte om te innoveren. Geef vertrouwen aan de 
mensen die zoveel monden voeden. Maar wees vooral eerlijk en schets een goede toekomst voor de 
boer. 
Gelukkig heb ik daar vandaag een voorzichtig geluid voor gehoord. En hopelijk komt een dergelijke 
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oplossing na morgen weer dichterbij. Dan trekt de mist weer langzaam op. En wordt het voor iedereen 
weer helder. 
 
Martijn Breukelman   
 
*  Agrarisch onderzoek ABN Amro, 2017. 
Maatregelen zijn onafwendbaar. Alles wat snel en in redelijkheid gedaan kan worden moet gedaan 
worden. Geen kansen op verbetering van de situatie laten liggen. Voor echt ingrijpende maatregelen is 
toch echt overheidssteun en wetgeving nodig, dus daarvoor is wachten op het kabinet noodzakelijk. 
Als er niet breed steun komt voor bescherming en behoud van de agrarische sector worden de plannen 
simpelweg doorgedrukt 
Ik betreur het dat het de teneur lijkt alsof de discussie of of is. De schijn wordt gewekt alsof de boer 
tegen de natuur is, terwijl juist de boer zo dicht bij de natuur staat. Ik zou beleid ontwikkeld willen zien 
waarin het uitgangspunt samenwerking is en waarin wordt gekeken naar alternatieve manieren van 
stikstofreductie in plaats van de boeren weg te willen hebben. Door de tijd heen op geleidelijke wijze 
werken aan vermindering van het aantal boeren. Dit gebeurt mijn inziens sowieso al als gevolg van de 
vergrijzing. 
Je moet er niet aan denken dat alles wat wij consumeren uit het buitenland komt?!! Meer 
zelfvoorziening worden met eerlijke prijzen, daar moet de gemeente de boeren mee steunen! 
Kan ik niet goed inschatten 
Waar niemand over durft te praten en de politiek al helemaal niet is het feit dat er niet te weinig 
huizen in Nederland zijn maar het feit dat er te veel mensen zijn in Nederland. En ik bedoel dit niet 
discriminerend naar asielzoekers of ander soort vluchtelingen maar puur gezien het feit dat er dik 17 
miljoen mensen wonen op dit kleine oppervlak. 
Alvast starten met een constructief overleg. Er zijn van beide kanten vast goede ideeën over hoe dit 
aan te pakken. 
Ook jullie hebben het rapport van het PBL niet helemaal goed gelezen waarschijnlijk. Daar staat nl in 
dat de doelstellingen überhaupt niet haalbaar zijn. 
Geleidelijke krimping en de uitvoer verminderen. MAAR de GROTE vervuilers EERST aanpakken. Maar 
ja, dat is werkgelegenheid. 
De boeren zijn van groot belang bij het produceren van voedsel, daarnaast houden zij het buitengebied 
mooi door het te onderhouden. En ook voor de leefbaarheid van het platteland. 
Voorbereidingen treffen kan nooit kwaad! 
Voorlopig achter de boeren gaan staan. Het heeft geen nut in Nederland grote maatregelen te nemen 
terwijl dat is de rest van de wereld niet gebeurd. 
Boeren hebben goede ideeën, blijf overleggen en doe dat zo snel mogelijk, wacht niet af 
Eerlijke concurrentie en op Europese maatstaaf. Iedereen even veel. Ook moet ieder land met dezelfde 
grens waardes over hoeveelheid stikstof er mag neerkomen op een gebied hoort in elk Europees land 
het zelfde te zijn. 
Er moeten duidelijke regels en uitleg komen. Het moet niet gebaseerd worden op 1 rapport van PBL. 
De agrarische sector kan het huizenprobleem binnen NL niet oplossen. 
Kennis is macht! 
Boeren ondersteunen en adviseren en zorgen dat boeren er minimaal de dupe van worden. Want 
zonder boer geen voer! 
Starten met verminderen van stikstof op alle gebieden. Agrarische sector maar ook de industrie, bouw, 
verkeer en de burgers. 
Uiteraard zijn die gasten in de (vooral) Tweede Kamer niet allemaal te vertrouwen. Dat is menselijk. En 
parasieten leven altijd en overal onder ons, waar dan ook. Misselijkmakend. Maar in deze 
constitutionele monarchie en ons democratisch bestel zijn zij op ‘democratische gronden’ benoemd en 
vertegenwoordigen ze ons burgers.......Dit bestel leeft nog steeds, maar, uitzonderingen daargelaten, 
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heb ik persoonlijk weinig vertrouwen in dit politieke stelsel. De inzet om het tij te keren zal gespeeld 
worden in groten getale, maar bij voorbaat zal e.e.a. leiden tot hetgeen de regering 't meest baat bij 
heeft. Zoals immer het geval is. Echter, er zal ongetwijfeld politieke oppositionele druk worden gezet 
op de plannen. Dat is reeds ingecalculeerd. 
Een boer stopt maar 1x. Als je boeren weggesaneerd zijn, zijn we dit landschap voor altijd kwijt 
Samen met de boeren, natuur en andere instanties, dus bottom-up, overleggen en ook zo richting 
provincie en rijk presenteren 
Vooral ook inzetten op verandering van de beeldvorming. Boeren als beheerders van de natuur en ze 
daarvoor voldoende in staat stellen en ondersteunen. 
Begin vooral met de beeldvorming en ruimte geven voor initiatieven 
Eigen visie formuleren, maar met uitvoeringsacties wel wachten op rijksoverheid, jammer als je acties 
weer terug moet draaien. En daarbij kunnen ze volgens mij best achter (of voor) de boeren gaan staan. 
Lobby starten misschien best handig, maar waarom nu 'om het tij te keren'? We hebben uiteindelijk 
toch allemaal hetzelfde belang, waarom benadrukken we dat dat niet wat meer in plaats van altijd 
tegenstellingen op te zoeken en ervan uit te gaan dat 'de ander' altijd alleen maar iets negatiefs 
wil/doet/betekent? 
Probeer de focus te verleggen naar andere vervuilers. De boeren zullen daarnaast geholpen moeten 
worden met het aanpassen van hun verdienmodel. Als zij genoeg inkomen kunnen genereren met 
minder dieren, zullen zij bereid zijn om de veestapel te laten krimpen. 
Kijk eerst wat nu al praktisch haalbaar is. Gebruik praktijkvoorbeelden 
Zeer sterke vragen stellen bij het rapport: akkerbouw heeft namelijk een nagenoeg nihil stikstof 
uitstoot. Er is geen enkele bron vermeld en lijkt op propaganda vanuit een natuurorganisatie 
Als alle boeren uitgekocht worden kost de provincie dat klauwen vol geld. Niet alleen voor de koop, 
maar ook voor het onderhoud. Er wordt vergeten dat er niemand zo goed voor het land zorgt als de 
boer! 
Lobby starten en achter de boeren gaan met goede argumenten zoals o.a. boven omschreven. Maar 
ook het economisch belang en de leefbaarheid benadrukken richting tweede kamer. 

 

Vraag 3: Veel boeren vragen zich met regelmaat (en zeker nu) af: wat moeten WE nou, of: wat moet 
IK nou? Welk advies zou u hen willen meegeven? 

Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

Aantal 
keer (%) 

Mijn advies: Stop met boeren als dit kan en laat je uitkopen! 20 11% 

Mijn advies: Er zal altijd ruimte blijven voor onze boeren. Daar ben ik van 
overtuigd. Dus: Ga door. Hou vol. Ik sta achter jullie en volgens mij velen met 
mij. 

95 52% 

Blijf actievoeren! Samen sta je sterk en als de boeren continu in verzet blijven 
zal een regering inbinden. Is het niet deze regering, dan een volgende regering 
wel 

45 25% 

Anders, namelijk.. 21 12% 
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Gegeven toelichtingen: 

Er zal altijd ruimte zijn voor boeren. Blijf doorgaan, maar houdt het demonstreren netjes. Ik blijf steunen, maar 
geduld/begrip raakt bij veel mensen op 
Niet opgeven 
Dit antwoord geldt voor de boeren die op leeftijd zijn. 
Er zal in ons land altijd ruimte moeten zijn om te boeren. Kijk in je bedrijf wat je zou kunnen aanpassen. 
Maar dan wél biologisch/duurzaam boeren, met hulp van de overheid. 
Stap over op biologisch boeren, werk samen met de natuur. Er wordt te vaak geroepen door boeren dat ze zo 
begaan zijn met de natuur, om vervolgens ieder boompje om te zagen omdat het schaduw geeft op het 
maisland en om vervolgens de maaier aan de trekker te hangen en vol gas van buiten naar binnen te maaien, 
zonder rekening te houden met weidevogels of reeën. En dan hebben we het nog niet eens over alle giffen die 
over het mais en alle andere gewassen gespoten worden. 
'Kalmte kan u redden' 
Wat als er geen boeren meer zijn, krijgen we dan alleen nog ‘kunst/namaak’ voedsel ? 
De bouw zoekt personeel, er wordt geschreeuwd om woningen. Met halveren komt er grond vrij en boeren 
omscholen kan toch geen probleem zijn. Dit is een win-win situatie. 
Boeren zijn een echte eenheid, en de gemeente zou meer voor hun moeten betekenen, en als alle boeren weg 
zijn , want doen we dan met het mooie boerenland schap. 
Boeren zullen volgens mij meer moeten gaan ondernemen en daarbij inspelen op een verdienmodel waarbij ze 
zelf meer controle hebben. Het concurreren tegen de wereldmarkt is in ons dure landje eigenlijk onmogelijk. 
Het produceren op lokale vraag, het creëren van specialiteiten, het bieden van een mooie omgeving (toerisme, 
recreatie) en andere vormen van samenwerking zijn mogelijk aspecten waar op ingespeeld kan worden. De 
boer die verandering niet (meer) ziet zitten doet er goed aan zich zo goed mogelijk uit te laten kopen. 
Probeer zoveel mogelijk door middel van publieksvriendelijke acties en hulp van o.a. BBB (Carloline van der 
Plas) en andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties de publieke opinie te keren ten gunste van 
de agrarische sector 
En blijf actie voeren!! 
Het is onrealistisch te denken dat de economie zonder boeren zou kunnen. Daarnaast zou ik als land niet 
afhankelijk willen zijn van import van vlees en landbouwproducten uit andere landen waar geen toezicht is op 
het medicijngebruik, dierwelzijn of gentechnologie. 
Een andere strategie leidt misschien ook tot het gewenste doel 
Het is gewoon degene die de langste adem heeft (eigenlijk het meeste geld). En dat is waarschijnlijk de 
overheid. Wat er moet gebeuren is dat zowel de melkprijs als de kiloprijs van vlees omhoog moeten voor de in 
bovengenoemde idyllische boerderijen en een hele hoge taks leggen op import melk/vlees. Alleen al om het 
vervoer te verminderen qua uitstoot. 
Zoek niet de confrontatie maar ga in overleg. Op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 
Maar zorg voor een omvorming naar circulaire en natuur-inclusieve landbouw. (Daar hoort overigens ook een 
eerlijke productprijs bij) 
Ga normaal boeren, dus geen intensieve veehouderij, maar kleinschalige biologische landbouw 
En blijf actie voeren 
Zorg voor een geleidelijke vermindering van het aanbod. Minder aanbod is vanzelf hogere prijzen. Blijven 
zorgen voor de BESTE kwaliteit.! 
Het zal mooi zijn als de provincie en gemeentes ook richting Den Haag aangeven dat zij het totaal fout zien. En 
dat de boeren noodzakelijk zijn voor dit land. En dat Den Haag een vies spelletje speelt en alle realiteit verloren 
heeft. 
De gegeven opties zijn te zwart/wit, vind ik. Blijf in gesprek, maar manage ook je eigen hoop en verwachting, 
zeker met het oog op de toekomst. 
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Spreek meer de Aholds en Jumbo’s aan, dat zij Nederlands voedsel promoten en niet het goedkoopste uit het 
buitenland halen, om zelf meer wist te behalen. Beloon de boeren die er erg hard voor werken, maar 
uitgeknepen worden door de grote bedrijven. 
Volgens mij wordt er vaak 1 ding vergeten. Veel boeren zijn boer uit liefde voor het vak. Het omgaan met dier 
en natuur. Helaas maakt de huidige regelgeving het vrijwel onmogelijk om nog een goede boterham te 
verdienen en de regering maakt het keer op keer weer moeilijker om door te gaan. 
alleen met samenwerken kan het tij gekeerd worden. 
Er zal in den haag toch nog wel iemand met een gezond verstand zitten. 
Beoordeel eerst je eigen situatie. Hoe sta ik er voor de toekomst voor? Moet ik veel investeren en heb ik geen 
bedrijfsopvolger. Misschien zien dat ik in deze periode ga stoppen en mij uit laat kopen. 
Sta ik er goed voor en heb ik een bedrijfsopvolger kijken naar zijn toekomst. Wanneer dit doorgaan is, dan ook 
doorgaan met de hedendaagse wet- en regelgeving. 
Wat kan ik doen om te blijven boeren, wat zou ik kunnen veranderen? 
We moeten het oude prachtige vak van boer niet kostte wat kost de nek willen omdraaien. Maar ondersteun 
en adviseer boeren want met andere beleid van bedrijfsvoering kun je ook veel winst boeken. En waarom 
moeten de boeren zo hard aangepakt worden en de grote bedrijven laten we berusten omdat die 'ons 
schatkistje vullen' en door boeren weg te werken willen we in Nederland om een simpele manier de 
woningnood weg werken door als maar rood voor rood aan te bieden en goed te keuren. Volgens mij wanneer 
je hier kritischer in word en minder laat bouwen reduceer je het stikstofbeleid ook.. 
Ik denk dat alle boeren weten dat je anders kan ‘boeren’ en dat dat beter is voor de natuur. We produceren 
vooral voor het buitenland en het gaat altijd om geld, je kunt echter ook kijken naar de kwaliteit van jouw 
bedrijfsvoering en vooral met respect voor het milieu en de natuur 
Start zelf een gefundeerd onderzoek met échte metingen en een onderbouwde visie 
Ga aan de slag met stikstof verminderen. Speel in op de toekomst. 
Heb je geen opvolger? Laat je uitkopen. Heb je wel een opvolger of ben je nog jong en gemotiveerd? Steek je 
energie in verbeteringen, vergroening, kijk of biologisch boeren haalbaar is en verenig je hier in met anderen, in 
plaats van boos te zijn, actie te voeren en je gezin hiermee te belasten. Met trekkers haal je geen recht. Met 
oplossingen bedenken kun je vooruit. 
Boeren kunnen hun bedrijf verkleinen mits dit gecompenseerd wordt en ze structureel meer geld krijgen voor 
hun producten. 
Laat zoveel mogelijk boeren overgaan naar akkerbouw, en gebruik de overblijvende grond voor natuur en evt. 
woningbouw 
Vanuit een minderheid in de toekomst (zoals die nu wordt voorzien) is de groep altijd in staat druk te blijven 
zetten en het feit van (eindelijk) inzien van wanorde, politieke misrekeningen te laten blijken richting ons, als 
bevolking. 
Ik kan me niet voorstellen dat we onze eerste levensbehoefte, voedsel op het spel zetten. Terwijl er nergens ter 
wereld zó duurzaam en veilig en verantwoord geproduceerd wordt als in NL 
Doe wat bij jou en je  bedrijf past en zie ook de kansen van de veranderende samenleving. Maar blijf ook zeker 
strijden voor je rechten. 
Achter boeren blijven staan, moet dan ook daadwerkelijk vorm krijgen. Voegen we ook de daad bij het woord? 
Gaan we daadwerkelijk een betere prijs betalen? Willen we het huidige exportniveau van landbouwproducten 
blijven handhaven of kan het ook een tandje minder? Kunnen we in plaats daarvan onze innovatiekracht 
exporteren naar andere landen? Kunnen we de beeldvorming positief veranderen? 
De huidige vorm is niet houdbaar. Dat zal komende jaren steeds duidelijker worden. Echter: er zullen andere 
mogelijkheden zijn: de combi met natuurbeheer of andere ondernemingsvormen. Dus niet focussen op 
stoppen, maar op nieuwe mogelijkheden. Niet denken in beperkingen maar (andere) mogelijkheden. 
Ondernemende boeren moeten ruimte krijgen. 
Ik ben ervan overtuigd dat er altijd ruimte zal blijven voor onze boeren, maar hou eens op met die acties, die 
slachtofferrol en dat in verzet blijven. Zoek samenwerking, benadruk het gezamenlijke belang. Na de 1e acties 
was er heel veel sympathie uit alle hoeken, dat wordt nu juist weer verspeeld. Ik vrees dat de grootste 
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schreeuwers het verpesten voor alle anderen. 
En tegelijkertijd: ik besef dat ik lang niet alles weet en dus misschien wel onbedoeld op tenen trap en tegen 
schenen schop. Maar leg het me dan ECHT uit! Niet met spandoeken en trekkers, maar met echte uitleg, 
voorbeelden en kom met alternatieve plannen. Zie het niet als 'wij boeren' tegen de rest van de wereld. 
Je mag gaan staan voor je eigen visie! Probeer tegengeluid te laten horen, ook al wordt je aan alle kanten actief 
tegengewerkt. De politiek en de media hebben te veel macht en er wordt een spelletje gespeeld met 
mensenlevens. Er is geen lange termijn visie. 
Cashen nu het nog kan, schaalgrootte is te klein, grond en arbeid te duur. Daarmee zijn productiekosten te 
hoog. Emigreren om boer te blijven, of leven als een miljonair als je stopt. 
In de toekomst zie ik het gebeuren dat er te weinig boeren zijn. Immers het wordt de boer nu zo moeilijk 
gemaakt dat ze van narigheid stoppen. Jonge mensen beginnen er niet meer aan doordat het te kapitaal 
intensief is en het onvoldoende rendeert. Pas op dat Nederland zijn waardevolle landbouwsector niet wegpest. 
Elke bedrijf wat stopt komt nooit weer terug. 
Niet actievoeren maar praat met elkaar 
Boeren zijn afhankelijk van grond. Grond koppelen aan aantal stuk dieren. Dan is er geen overschot aan mest 
en minder mest verplaatsingen over de weg. Iedere boer heeft genoeg zomer en winter voer( hooi/ inkuil). 
Doe ook een beroep op de burgerij voor het behoud van deze sector. 

 

 

Vraag 4 
Cruciale vraag is of de regering en Tweede Kamer het voorstel van het PBL zullen overnemen. Hoe schat 
u dit in? Heeft u ten aanzien van dit specifieke punt (!) vertrouwen in een zorgvuldige afweging? 

Antwoord 
Aantal keer 
(absoluut) 

Aantal 
keer (%) 

Ik heb -op dit punt- WEL vertrouwen in de regering en Tweede Kamer. 28 15% 

Ik heb -op dit punt- geen vertrouwen in de regering en Tweede Kamer. 130 72% 

Anders, namelijk.. 23 13% 

 

Gegeven toelichtingen:  

Er is gewoon geen kennis bij de tweede kamer problemen. Teveel mensen zonder gevoel met de regio. Te veel 
lobby. 
ik ben bang dat er onvoldoende visionaire en mensen met praktische kennis aanwezig zijn in Den Haag 
waardoor wederom verkeerde keuzes gemaakt gaan worden voor de langere termijn. En dat er nu dus weer 
acties gedaan gaan worden waar we over een jaar of 5 van zeggen: dat was niet zo handig of dat heeft wel veel 
pijn gedaan en geld gekost maar niets opgelost. 
De regering zet op dit moment heel hoog in op woningnood en het klimaat. Het komt ze wel goed uit dit 
voorstel om zo veel mogelijk grond los te krijgen voor woningen zonnepanelen en dergelijke onze boeren staan 
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daar nu voor in de weg volgens de regering en op deze manier worden ze buiten spel gezet. Maar boeren 
zorgen wel degelijk voor de natuur en landschappen. Ga beter om met onze boeren en laat groen wat groen is 
en weg met die lelijke zonnepaneel weiden en overal een huis tussen te plakken maar hou het op 1 geheel 
goed aangezicht. 
Helaas zit onze tweede kamer vol met wereldvreemde politicologen en bestuurskundigen, die zijn gestopt met 
het gebruik van GBV (Gezond Boeren Verstand). Voor alle duidelijkheid, ik ben ICT-er en heb al meer dan 4 
generaties geen boeren in mijn familie. 
Geen vertrouwen is te stellig; wel heb ik minder vertrouwen in een juiste beslissing op dit gebied. Ik heb het 
idee dat het veel genuanceerder ligt dan dat de overheid het nu lijkt te gaan benaderen. 
De boeren zijn de boosdoeners dus die zullen wel aangepakt worden. Helaas. 
De boeren zitten in een ‘verdoemhoekje’; met te weinig vertegenwoordigers in de politiek. 
Tenminste niet de huidige regering! 
Heb er op dit moment geen vertrouwen in, hopelijk in september nieuwe verkiezingen (met andere 
verrassende uitslagen) 
Wachten op nieuw kabinet, eerder is deze vraag niet te beantwoorden. 
Ze doen maar wat, alles wat minister Timmermans wil invoeren hoeft niet door te gaan toch! Eens waren de 
dieselauto's (euro 5/6) zo schoon, dat ze een bijdrage aan het milieu deden, nu zijn ze in één keer zwaar 
vervuilend, en iedereen trapt er in ! 
Ik denk niet dat de regering door gaat zetten en ik denk dat ze de boeren weer hun zin gaan geven. Met de VVD 
aan de regering zullen ze pas handelen als alle dijken zijn doorgebroken en half Nederland onder water staat 
Er is een overkoepelende organisatie nodig, zoiets als het vroegere VROM. 
Zij bekijken het grotere plaatje  niet alleen de impact op 1 branche. Wel  vind ik dat ze ook eens naar de 
overbevolking moeten kijken, de werkelijke oorzaak van deze problemen.  Daar wordt gewoon niet over 
gesproken, schaf kinderbijslag bijvoorbeeld eens af na het eerste kind. 
Ik stem op D66, en zij zijn hier voorstander van en terecht dus. 
Ik hoop dat nu eens de meerderheid zijn zin krijgt, en dat de afweging breed wordt beslist, met de provinciale 
en plaatselijke overheid. Nu is het weer een kans om geloof te krijgen in de overheden. 
Geen mening 
De overheid is gevoelig voor het grote geld, het grote eigen belang en de korte termijnvisie van de 
meerderheid. Snel scoren is het devies, 
Ik ben bang dat partijen die tegen de agrarische sector ageren, gesubsidieerd worden en er heuse bureaus en 
directeuren op na kunnen houden, meer gehoor vinden bij een aantal politieke partijen waaraan ze min of 
meer gelieerd zijn, meer gehoor vinden dan de agrarische sector. Zeker met een minister van Landbouw die 
eerder de sector tegenwerkt dan faciliteert. 
Ik heb überhaupt geen vertrouwen in de regering. Ze houden er bij veel onderwerpen een verborgen agenda 
op na. 
Als je de kaarten van Nederland van de afgelopen tientallen jaren naast elkaar legt, dan is er mijn inziens alleen 
maar natuur verdwenen ten koste van woningbouw en industrie, dus ik heb er geen vertrouwen in dat dat met 
het afpakken van de grond van de boeren anders zal zijn. Ik vind het daarom een hypocriete discussie die mijn 
inziens maar om 1 ding draait en dat is grond! Uiteindelijk draait het om het geld, niks meer en niks minder.  
Daarnaast blijf ik het bijzonder vinden dat we in een (luxe) land leven waarin mensen zich meer druk maken om 
het dierwelzijn van dieren, dan om het lot van medemensen zoals vluchtelingen. Mensen hebben geen idee 
meer waar het voedsel (melk, brood, vlees) vandaan komt en wat het is om honger te hebben. Ik vind dat het 
in de politiek soms meer om sentiment en populariteit gaat dan om reële voorstelling van zaken. Heel lastig om 
daar nog vertrouwen in te hebben. 
De politiek en het grootste gedeelte van Nederland krijgen rapporten te zien van bedrijfjes die betaald worden 
om dat rapport te maken, ik hoop dat het dan onafhankelijke rapporten zijn. We worden steeds meer 
geconfronteerd met rapporten en verslagen waaruit achteraf blijkt dat er wat is aangepast. 
Op dit moment is huisvesting de bottleneck voor de regering(en). Ik heb wel vertrouwen in de regering 
maar............ 
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Zou toch graag zien dat we terug gaan naar 15 miljoen mensen in Nederland. Dus kijk even 20 jaar verder 
voordat we nu alles volbouwen en we over 20 jaar of met 20 miljoen mensen hier wonen of dat we met 15 
miljoen mensen hier wonen en nog wat natuur overhebben om naar te kijken en van te genieten. 
Wat een suggestieve vraag. Ik heb geen idee. Ik denk alleen dat meer tweestrijd scheppen uiteindelijk niets 
oplost. Ik zeg op allerlei niveaus rond de tafel om samen duidelijkheid te scheppen en met goede voorstellen te 
komen 
Ik hoop op een goed besluit die perspectief biedt ook voor de generatie na ons. Heb net het boekje ‘de 
fundamenten’ van Ramsey Nasr gelezen en deel zijn zorgen over het uitputten van onze aarde. Ook de boeren 
moeten offers gaan brengen wil er leven na ons mogelijk blijven. 
Volgens mij heeft het PBL een scenario uitgewerkt wat het zou betekenen als de stikstof eisen moeten worden 
gehaald, maar is het voor iedereen, inclusief PBL, duidelijk dat het geen reële optie is om alle landbouw te laten 
verdwijnen. 
Het hele stikstofdossier is zo ontzettend ingewikkeld gemaakt, er zijn maar een paar Politici in Den Haag die 
voldoende kennis hebben om daar een goed oordeel over te vormen. Het is overigens de bedoeling dat groene 
stikstof wordt ingewisseld voor grijze stikstof. De natuur zal daar zeker geen baat bij hebben , dat zal over een 
jaar of twintig uitkomen. 
Boeren weg, coulissen-landschap weg , Nieuwbouw wijken / wegen en industrie terug voor in de plaats . 
Kan me echt niet voorstellen dat de gemiddelde Nederlander hier op zit te wachten.... 
Er moet iets gebeuren aan de overmatige vleesproductie zowel voor dieren welzijn als voor menselijk welzijn. 
Uiteindelijk zal Den Haag door de knieën gaan. 
Er zitten er VEEL te VEEL in de regering die toeten nog blazen van het boeren bedrijf hebben, en die willen de 
dienst uitmaken, van kijk IK heb dat toch voor elkaar gekregen, totdat ze zien: ‘Héé, het was toch niet zon goed 
idee”, maar dan is er geen weg terug. Lekker Nederland VOL bouwen i.p.v. lekker de boer op.! 
De regering  pakt alleen één sector aan. Grote bedrijven zoals Schiphol en bijvoorbeeld fabrieken kunnen veel 
bijdragen aan de uitstoot van stikstof 
De regering heeft tot nu toe laten zien dat ze alleen maar ellende veroorzaken. Totaal geen kennis van zaken 
hebben. En zo Nederland naar de ondergang helpen. Als we zo doorgaan hebben we over 30 jaar veel 
woningen maar helaas geen voedsel voor de mensen die er in woning. Dat is de logica die Nederland na streeft. 
Ik denk dat te veel partijen hier geen voorstander van zullen zijn. 
Ik heb geen idee 
Zeker door de PvdD die alleen maar roeptoeteren 
Zitten er vaak naast. Willen niet luisteren naar de roep om juiste metingen . niet de zelfde waardes als 
buurlanden pakken maar soms 140x zo zwaar. samen kun je het doen maar niet door het braafste jongentje 
van de klas te zijn. in het buitenland is meer winst te behalen dan hier in Nederland met minder geld! 
Ik hoop dat de regering toekomst perspectief zal gunnen aan de boeren. Een groen landschap met vee en of 
gewassen is altijd mooier dan met panelen windmolens en  houtkap. Misschien zijn er teveel boeren, maar 
waar boeren het veld moeten ruimen voor woningbouw...????? 
De mensen die in deze woningen komen te wonen gaan ook stikstof uitstoten, en misschien wel meer dan de 
boeren van nu.. Dus wat schiet de natuur hier mee op?? 
Het vertrouwen in de regering en Tweede Kamer ten aanzien van dit beleid is wel een beetje weg. Zeker nu ook 
CDA eigenlijk eieren voor zijn geld kiest om maar mee te lopen in de publieke opinie wordt het voor de boeren 
lastig. BBB gaat het alleen ook niet redden. 
Lijkt toch dat de regering partijen D'66, CDA, VVD de boeren niet gaan steunen. Populisten zoals Wilders en 
Baudet kunnen dit niet doorbreken. 
Geen idee wat het standpunt van het PBL is.... 
Ik hoop dat de tweede kamer het planbureau vraagt om een nader onderzoek te doen naar de stikstofuitstoot 
van industrie in provincies. Ik ken het rapport van PBL niet maar het klinkt eenzijdig. Alleen op de agrarische 
sector gericht maar er zijn natuurlijk veel meer sectoren die bijdragen aan de uitstoot. 



 Resultaten vragenronde Agrarische sector, juni/juli 2021  
 
 

 Burgerpanel Raalte is een initiatief van BurgerBelangen                        15 
 
 

De boeren aanpakken is de makkelijkste en goedkoopste weg voor de regering. Terwijl de grootste bedrijven 
van NL de meeste vervuiling leveren. Helaas hebben deze grote bedrijven (te) veel invloed in de politiek 
waardoor er niet snel iets zal veranderen. 
Zonder enige twijfel zal de politiek e.e.a. vertalen richting ‘het volk’ als zijnde: zó is ’t goed. Deze plannen gaan 
door, zonder twijfel. In- en externe (persoonlijke-) belangen vanuit de politiek en haar ‘aanhangers’ gaan leiden 
tot hetgeen ze in hun hoofd hebben !!!!!! 
Teveel politici die onze welvaart en voedselzekerheid vanzelfsprekend vinden en idealistische doelen nastreven 
zonder financiële onderbouwing 
Ik heb sowieso weinig vertrouwen in de regering. De toeslagenaffaire en het corona-zwabber-beleid zijn de 
meest recente missers 
Ken nog niet de alle details van dit moeilijke wetenschappelijke onderwerp. Ik heb niet veel vertrouwen in 
kabinet en kamer. Ze zijn mij al te vaak onbetrouwbaar gebleken. 
Ik weet het niet. Er spelen altijd zoveel andere belangen een (te grote) rol. Tenslotte heb je als inwoner een 
grote macht door producten wel/niet te kopen. Zijn we in staat om de ‘macht van inwoners’ te organiseren op 
dit terrein? 
Ik denk dat dit beperkt gevolgd wordt. De publieke opinie is een sterk wegende factor (democratie) daardoor 
gaan de ontwikkelingen minder hard dan eigenlijk nodig. 
Ik heb vertrouwen in een zorgvuldige afweging.  Ik vind de vraagstelling erg suggestief. Als het voorstel van het 
PBL wordt overgenomen, betekent het dan dat er geen zorgvuldige afweging wordt gemaakt? 
Maar niet te kort door de bocht denken. Boeren hebben de laatste jaren al zoveel moeten inleveren. En laten 
we eens in het belang van de dieren hebben, wat is er mooier dan een koe in de weide en varkens in de 
modder. 
Ze laten bizarre wetswijzigingen doorvoeren met betrekking tot het houden van dieren. Het zou mij niet 
verbazen als ze dit advies ook klakkeloos overnemen. 
Partijbelangen staan boven landsbelangen, er komt vast weinig van terecht 
Nederland rent als een kip zonder kop rond. Overheid is sterk onder geïnformeerd over veel zaken. (Al eens 
vaker zeer onwetenschappelijke adviezen gezien die klakkeloos worden overgenomen, want: ‘expert’) 
We moeten de brede discussie voeren. Omdat de tijd steeds meer begint te dringen lijkt daar aan voorbij te 
worden gegaan. Ook de pers speelt een belangrijke rol. Hoe ze boeren negatief wegzetten. Zet alle feiten goed 
op de rij en discussieer dan pas. 

 

Tot slot: alle reacties zijn zoveel mogelijk één-op-één overgenomen. Alleen reacties die op personen 
te herleiden zijn, zijn geanonimiseerd.  Teksten uit dit document mogen -mits met bronvermelding- 
worden gebruikt. 


