
Goedemiddag collega’s 

 

Wat een bijzondere dag. Waarin we allemaal eensgezind opkomen 

voor onze landbouwsector, ons platteland. Waarop we gehakt maken 

van de idiote plannen van dit kabinet die de volgende generatie 

boeren van Nederland probeert de toekomst te ontnemen. Want ze 

staan hier. De boeren waar we het straks van moeten hebben en ze 

willen de ruimte. Omdat ze die verdienen.  

 

Zonder dat u het misschien  weet, bent u vandaag te gast in één van 

de grootste zwijnestallen van Nederland. De Randstad. Vervuilt en 

verpest  met luchtverontreiniging en kabaal.  

 

Daar worden mensen ziek van. Even ziek als wij worden van mensen 

die het levenswerk van een ander kapot maken. Niet omdat die 

ander iets niet goed heeft gedaan, maar omdat de verwende Haagse 

bluf zelf geen zin heeft iets van zijn exorbitante levensstijl op te 

geven. 

 

Met één pennenstreek, dreigt dit kabinet het levenswerk van 

duizenden van ons, te vernietigen. De boerengeschiedenis wordt 

uitgewist. En daar liggen ze in dit kabinet geen nacht wakker van.  

 

Wij wel. Wij hebben Den Haag inmiddels leren kennen.  

Wij weten al dat zij nergens voor terug schrikken.  

Zo werd met één pennenstreek de nertsenhouderij als eerste sector 

verwijderd uit Nederland.  

De varkenssector werd daarna even flink opgeschoond.  

Ook de pluimveehouders mochten stikken in de rotzooi van een 

ander. Terwijl de akkerbouw met lege handen staat door de 

middelenbesluiten.  



De melkveehouderij volgde: door het onbehoorlijk bestuur van de 

Nederlandse overheid, leden alle melkveehouders enorme schade 

door het fosfaatdebacle.  

Schade die we in alle sectoren, altijd zelf mogen ophoesten.  

 

En nu, nu mogen alle overgebleven boeren, opnieuw inleveren om de 

stikstofimpasse voor de BV Nederland op te lossen. Waarom de 

boeren? Omdat het zo gemakkelijk is.  

 

De minister die ons eerlijke opbrengstprijzen en regels tegen 

oneerlijke handelspraktijken beloofde, heeft daar geen enkele 

energie in gestoken. Ze heeft ons slechts geëlimineerd, torenhoge 

kosten opgelegd en een beroerdere positie dan ooit tevoren.   

 

Het advies van de Commissie Remkes is een regelrechte aanval op 

het platteland; dit kabinet maakt van het platteland een dodenakker: 

doodse weilanden waar geen vee meer staat, verlaten gebouwen 

zonder boerengezinnen en hun activiteiten en lege, doodse dorpen.  

 

De landbouwsector die goed is voor honderdduizenden banen in 

Nederland, 626.000 arbeidsjaren in 2016 en 90 miljard euro aan 

exportinkomsten. De enige sector in Nederland die CO2 en stikstof, 

van onder andere verkeer, luchtvaart en industrie vastleggen op hun 

grasland en akkergewassen. En veel meer vastlegt dan we uitstoten. 

Tot nu toe gratis en voor niets voor Nederland. Vastgelegde stikstof 

en CO2 die we bovendien – ook als enige sector - grotendeels weer 

exporteren via onze voedselproducten.   

 

Waarom moeten wij, boeren, het vuile werk opruimen voor dit 

Kabinet. Ruim 50 procent van de stikstof uitstoot van Nederland 

wordt veroorzaakt door tien bedrijven: energiecentrales, Tata Steel, 

Chemelot, Yara en de Shell raffinaderij. De uitstoot van deze tien 

bedrijven is even groot als drie keer de uitstoot van alle Nederlandse 



huishoudens samen. Wordt daar wat aan gedaan? Nee. Deze grote 

jongens worden ongemoeid gelaten.  

 

Het is kennelijk van geen belang voor dit kabinet dat de burgers in de 

Randstad stikken in de meest vervuilde lucht van Europa. Waar 

jaarlijks 12.000 mensen door sterven. Waar astma en longproblemen 

bij kinderen de meest voorkomende ziektes zijn.    

 

En dan Schiphol: waar sprake is van 100.000 illegale vluchten. Waar 

dalende vliegtuigen grote hoeveelheden kerosine lozen op landerijen 

en huizen rondom de luchthaven. Waar Tata Steel mag doorgaan met 

het veroorzaken van grafietregens en de uitstoot van zware metalen 

als lood.    

  

Wij wonen op het platteland. Het platteland dat weer in moet 

leveren voor de stadse fratsen. Maar de maat is vol. We pikken het 

niet langer.  

“Wanneer onrecht wet wordt, is weerstand een plicht.  

Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren” 

(Bertold Brecht). 

 

Wij staan daarvoor. En we hebben een ultimatum. Vier weken. Als dit 

kabinet dan niet met iets zinnigs komt, komen wij terug!   

   

  

 

 

 


