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Stikstofbeleid
zonder perspectief?
Tekst: Herma van den Pol
Foto’s: Blckbx, Cumela

SCHOUDER AAN SCHOUDER
OP ACTIEDAG OP 22 JUNI

Het huidige stikstofbeleid biedt geen perspectief en alternatieven ontbreken. Wat dat doet met
agrarische ondernemers bleek tijdens de actiedag van 22 juni in Stroe. Daar kregen de boeren
steun van iedereen die woont en werkt op het platteland, waaronder ook cumelaondernemers.
“Wij stonden schouder aan schouder om te laten zien dat we perspectief willen, een toekomst
voor het buitengebied”, zegt Teun Jansen, beleidsmedewerker stikstof bij Cumela.

‘ALS HET DAN LUKT
OM HET PLATTELAND
TE VERENIGEN, DAN
IS HET RESULTAAT
INDRUKWEKKEND’
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“Mijn bedrijf is morgen klaar!” Het waren de
woorden van een wanhopige boer tegen CDA’er
Derk Boswijk net voordat op donderdag 23 juni
in de Tweede Kamer het debat over de stikstofcrisis van start ging. De ondernemer maakte zo
heel duidelijk wat er voor hem en heel veel anderen op het spel staat. Hoe groot die groep ongeveer is, zag Nederland op 22 juni, toen boeren
massaal naar Stroe kwamen om actie te voeren.
Degenen die niet konden komen, ondersteunden
op zeer diverse manieren de actie om aan te geven dat de groep die door de huidige kabinetsplannen zal worden geraakt enorm groot is.
Het zijn dan ook de boer en zijn bedrijf die verreweg het hardst worden geraakt door de doelen

voor emissiereductie, maar ook veel anderen zien
dat hun manier van leven op drijfzand is komen
te staan. Uiteindelijk raken de doelstellingen direct of indirect iedereen die woont en werkt op
het platteland en dat maakte dat een omvangrijke groep van zogenaamde erfbetreders, zoals
cumelabedrijven, afreisden naar Stroe of op andere manieren de actiedag ondersteunden.

SAMEN OPTREKKEN
Het was een bewuste keuze van de sector om als
één geheel samen op te trekken naar de Veluwe,
een positieve manifestatie te organiseren en niet
naar Den Haag te gaan. Agractie schreef daarover: “Wij roepen Sjaak van der Tak en LTO, Henk
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RICHTINGGEVENDE EMISSIEREDUCTIE
De land- en tuinbouw heeft tot en met 2030 om een flinke emissiereductie te realiseren, op sommige plaatsen oplopend
tot 95 procent. Dat kwam vrijdag 10 juni naar buiten toen het kabinet na lang wachten het eerste deel van zijn plannen
presenteerde om Nederland van het stikstofslot te halen.
Hoe die plannen er per gebied uitzien, werd zichtbaar gemaakt via een kaart. Boer & Bunder voerde deze kaart door in
zijn systeem, waardoor je daar nu precies kunt zien wat het doel voor welk gebied is. Je vindt de richtinggevende
emissiereductie door naar www.boerenbunder.nl te gaan en vervolgens op het icoon rechts van de zoekbalk te klikken.
De Tweede Kamer heeft ondertussen een motie van Derk Boswijk (CDA) aangenomen waardoor de kaart nu minder
dwingend is, maar geldt als richtinggevend. Deze motie heeft minister Van der Wal overgenomen, waardoor provincies
in overleg met de verschillende organisaties hier nu van kunnen afwijken. Het streven is om midden 2023 een meer
definitieve gebiedsvaststelling te presenteren.

Bleker en NMV, Mark van den Oever en FDF, Linda
Verriet en POV, Teun de Jong en NAV, Roy Meijer
en NAJK, Bart Jan Oplaat en NVP, de voerbedrijven, zuivelbedrijven, vleesbedrijven, loonbedrijven en alle anderen op aan te sluiten en samen
met één missie op het podium te staan! We
trekken sámen de streep.”
“Met deze insteek wilden wij graag meedoen aan
de actiedag”, zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bij Cumela en nauw betrokken bij de inzet
van Cumela voor deze dag. “Ook voor onze leden
zijn dit namelijk ingrijpende kabinetsplannen. Zo
hebben sommige van onze leden zelf een agrarische tak en worden ze direct geraakt. Anderen
doen veel werk voor boeren en zien hun klantenkring in gevaar komen. Denk echter ook eens aan
de instroom van nieuwe medewerkers. Dat is nu
al een grote uitdaging, maar waar gaan wij medewerkers vinden als het buitengebied verder
leegloopt, want dat gebeurt er als je werkgelegenheid en dus de sociale structuur weghaalt.
Hoe leefbaar is het platteland dan nog?”

INDRUKWEKKENDE OPKOMST
Als het dan lukt om het platteland te verenigen,
dan is het resultaat indrukwekkend. Al een dag
eerder waren de eerste ondernemers, medewerkers en vooral veel toekomstige bedrijfsopvolgers

in de trekker gestapt om op pad te gaan naar het
dorp op de Veluwe. Op diverse plaatsen werden
rijen trekkers gesignaleerd. Anderen kwamen
met de mesttank, een dieplader met materieel of
de werkauto. Bijna iedereen toonde een rode
zakdoek, het symbool van deze actiedag.
Op de dag zelf begon in alle vroegte de toestroom wat voorzichtig met enkele trekkers,
maar het werd al snel een stroom van heel, heel
veel trekkers, afgewisseld met tankauto’s, bulkwagens en lege veewagens die vanuit verschillende hoeken richting Stroe kwamen. Duizenden
trekkers gingen de weg op, waardoor het terrein
rond twee uur vol was en ook op veel plaatsen
rondom het Veluwse dorp trekkers moesten worden geparkeerd. Op de meeste plaatsen werd
actie gevoerd met oog voor de omgeving en was
het streven om zo min mogelijk overlast veroorzaken en er vooral een nette, positieve gebeurtenis van maken. Slechts op een enkele plaats
gingen trekkers de snelweg op. Wie niet kon komen, stond langs de weg of liet op een andere
manier zien betrokken te zijn, bijvoorbeeld via
een optocht van traptrekkers.
“Wat we die dag bereikt hebben?”, zegt Teun Jansen. “We hebben in elk geval kunnen tonen wat
de grootte is van het probleem en de impact. Dat
er zoveel mensen naar Stroe kwamen, zegt echt

‘NU IS HET TIJD
VOOR MAATWERK
EN DUIDELIJKHEID
VOOR BOEREN EN
HUN ONDERNEMING’
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ren-, natuur- en bedrijfsorganisaties, waarin wij
meer perspectief zien dan in de huidige plannen”, zegt Zijlstra. “Dat hebben we gedaan door
het voor de camera aanbieden van het plan aan
Roelof Bisschop van de SGP, die het een dag later
meenam naar de Tweede Kamer.”
Helaas kon het niet voorkomen dat een kritische
Tweede Kamer 28 juni bleef vasthouden aan de
kabinetsplannen.

TERUGBLIK

“Concreet sponsorden wij bijvoorbeeld rijplaten en stonden we er deze dag om onze steun
te laten zien.”

iets”, weet hij. “Wat we van de politiek willen, is
dat ze perspectieven gaan bieden”, vult Zijlstra
aan. Dit was de boodschap die Cumela graag
wilde meegeven, “want actie voeren heeft in
onze ogen alleen meerwaarde als we er zo in slagen om iets te veranderen”, aldus Zijlstra.

IN GESPREK BLIJVEN

‘ALLEEN MAAR ACTIE
VOEREN OM HET
ACTIE VOEREN PAST
NIET BIJ ONS’
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De dag zelf had het thema ‘We keren Den Haag
de rug toe’. “Dat is echt wel wat, iemand de rug
toekeren”, benadrukt Wim van Mourik, voorzitter
van Cumela. “Je zou altijd met elkaar in gesprek
moeten blijven. Dat dit dan gebeurt, is heftig”,
zegt hij na het horen van de woorden van Agractie-voorman Bert Kamp. Die stelde dat Nederland
in oorlog is met de boerenrepubliek.
“Het is ook heel simpel”, zegt Jansen. “We zitten
in een tweestrijd en dat komt omdat de regering
vergeten is boeren ook een perspectief te schetsen. Mensen vragen wat ze moeten doen. Het
gevoel heerst nu dat alles wat ze doen niet goed
is. Dat leidt tot deze escalatie en nu is het tijd voor
maatwerk en duidelijkheid voor boeren en hun
onderneming. Iedereen begrijpt dat er een reductie nodig is, maar dan moeten er ook voor iedereen maatregelen komen. Voor de landbouw moet
duidelijk zijn op welke manier ze kunnen reduceren. Dan moet ook duidelijk zijn of ze kunnen
sturen op een stukje innovatie”, schetst Jansen.
Cumela wil graag in gesprek blijven met de diverse partijen en eraan meehelpen om voor iedereen een werkzame oplossing te vinden.
“Daarom hebben wij geprobeerd om tijdens de
actiedag nogmaals aandacht te vragen voor het
versnellingsakkoord stikstofemissiereductie, een
alternatieve stikstofaanpak, opgesteld door boe-

“Ik hoor van de leden die hier ook staan dat ze
blij zijn dat Cumela er is, want in de vorige agrarische acties misten ze ons”, zegt Wilco Emons,
bedrijvenadviseur bij Cumela. Toch was dat een
bewuste keus, net zoals er ook heel bewust voor
is gekozen om deze actie wel te steunen. “Wij
zoeken echt naar de mogelijkheden om iets te
kunnen bereiken”, zegt Zijlstra. “Alleen maar actie voeren om het actie voeren past niet bij ons.
Ook deze keer hebben we heel kritisch gekeken
naar wat er ging gebeuren en wat het doel was.
Nu kwamen we tot de slotsom dat we hier graag
onze steun aan wilden geven.”
Tussen de trekkers stonden dan ook heel veel
exemplaren van loonwerkers die graag wilden
laten zien mee te leven met de agrarische sector
en voor ze op te komen. “Als Cumela zetten we
ons daar ook voor in, maar dan door deel te nemen aan de diverse taskforces die adviezen opstellen, waar beleidsmakers mee aan de slag
kunnen”, zegt Zijlstra. “Zo oefenen wij invloed
uit op een manier die bij onze organisatie past.”

WAT GEBEURDE ER NA DE ACTIES?
De laatste ontwikkeling is dat er een zogenaamde afkoelperiode is
ingesteld, waarna midden augustus Johan Remkes, die eerder de
vastgelopen kabinetsformatie wist los te trekken, aan de slag gaat
als verbinder tussen boerenorganisaties en het kabinet. Een pittige
opgave, omdat begin juli boze en ongeruste boeren het echt nog
niet zagen zitten om met het kabinet te praten. Dat heeft zich
sinds de bijeenkomst in Stroe vertaald in diverse acties: positieve,
zoals het uitdelen van kaas bij Concert at Sea, en negatieve,
waaronder het blokkeren van distributiecentra van supermarkten.
De enorme ongerustheid onder boeren heeft ook grote gevolgen
voor de regeringspartijen, die intern veel kritiek kregen vanuit de
eigen gelederen. Zo stemden VVD-leden tijdens een partijcongres
voor aanpassing van de plannen en kreeg het CDA forse kritiek van
regionale leden. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wierp zich
zelfs op als voorstander van ander beleid.
Nu is het aan Remkes, die onder boeren een zekere reputatie heeft,
omdat hij al eerder aanstuurde op krimp, maar waar het kabinet
het volste vertrouwen in heeft om het contact tussen de partijen te
herstellen.

