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Voorzitter,

We zijn er al eerder duidelijk over geweest: deze plannen pakken dramatisch uit voor de
landbouw en de sectoren die daar vanaf hangen.

U wilt naar een duurzame agrarische sector. Het CDA ook.

Maar met ons gezonde verstand begrijpen wij niet welke doelstellingen u met deze plannen
wilt bereiken.

Wat u wilt is praktisch, financieel, juridisch én technisch niet haalbaar:
-

omdat de stalsystemen er niet zijn (praktisch);

-

omdat staldering zóveel geld kost dat boeren óf stoppen óf geen cent overhouden
voor duurzame maatregelen en dierenwelzijn (financieel);

-

omdat de milieueisen uit de Verordening natuurbescherming niet hebben geleid tot
minder stikstof in de natuur (een verschil tussen gemeten en gerealiseerde uitstoot
dat bureau Arcadis niet kan verklaren) (juridisch);

-

omdat de plannen voor mestverwerking niet van de grond komen (technisch).

Kortom: de effecten van uw maatregelen zijn tegengesteld aan wat u beoogt.

Wij, en met ons vele andere organisaties hier aanwezig, zien bovendien dat u de
stikstofruimte die u creëert meteen weer weggeeft aan andere sectoren, zoals de industrie
en de logistiek. Het milieueffect is minimaal. En wat is nu de doelstelling: natuurdoelen halen
uit het Convenant óf uitstoot inzetten voor andere plannen?
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Alleen het gesproken woord telt.
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Wat is nu eigenlijk de milieuwinst die u boekt met het vervroegen van de deadline 2028?

Het CDA vreest dat uw plannen leiden tot:
-

nóg meer schaalvergroting, want alleen grote bedrijven kunnen uw maatregelen
betalen;

-

de ondergang van familiebedrijven, inclusief innovatieve landbouwbedrijven en jonge
boeren (zie brief ZLTO);

-

gezinnen die door de armoedegrens gaan, volgens uw eigen onderzoek meer dan de
helft (ik kan mij voorstellen dat een partij als de SP zich daar ook niet goed bij voelt);

-

een dreun voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in biologisch boeren en
ketenverwaarding.

Met dit voorstel bereikt u géén duurzame agrarische sector.
Wat u wél bereikt, is een kloof tussen de provincie en de agrarische sector, die nog nooit zo
groot is geweest als nu.

Provinciale Staten zou er goed aan doen om de gedeputeerden terug maar de
onderhandelingstafel te sturen.
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