Aan de Tweede Kamercommissie voor Landbouw
Ministerie van Economische Zaken
Den Haag.
Horst aan de Maas, 24-9-‘13
Betreft: Nieuwe mestwet 2014
Geacht Kamerlid,
De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg probeert een brug te slaan tussen burgers en
boeren en organiseert in dat kader bijeenkomsten waarbij thema's aan de orde komen op het
snijplank van consumptie en productie. Voedselproductie is naar onze mening een van de
basisactiviteiten in een gezond land. Naast bijeenkomsten organiseren houden we ons ook bezig met
beïnvloeding van de politiek, lokaal, provinciaal en landelijk.
De werkgroep vindt het de hoogste tijd dat het woord ‘Landbouw’ weer in de aanhef/titel van het
Ministerie van Economische zaken komt te staan. We betreuren het dat in de troonrede jl. de landbouw en voedselvoorziening niet aan de orde is geweest. Het is toch vreemd - daar waar momenteel
belangrijke discussies plaatsvinden over zaken met betrekking tot de voedselproductie - zowel in
Nederland als op Europees niveau - dat in de troonrede niet gesproken is over ons aller voedsel, als
basisbehoefte van Nederland en wereldwijd, de onrechtvaardige verdeling ervan, voedselproductie
en -consumptie en de koopkracht die door verschillende oorzaken onrechtvaardig is verdeeld.
Een van de zaken die momenteel geagendeerd staan betreft de besluitvorming rond de nieuwe
mestwet. Ogenschijnlijk een technische discussie, met weinig repercussies voor de
burger/consument. Maar met gevolgen ervan hebben die burgers/consumenten - net als de boeren te maken. En al lijkt het onderwerp op het eerste gezicht een Nederlandse aangelegenheid, praktisch
gezien is het veel verstrekkender. Daarom willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u
aandacht te vragen voor het volgende.
De voorgelegde nieuwe mestwet brengt mogelijk zaken met zich mee, waarvoor we u aandacht
zouden willen vragen. Het beleid in Nederland, Europa en mondiaal lijkt zich te bewegen in de
richting van nog meer marktwerking. Een beweging die op de langere termijn de voedselproductie in
gevaar brengt en daarmee tegelijkertijd de voedselvoorziening voor burgers over de hele wereld.
Daarom vragen wij u om als Nederlandse volksvertegenwoordigers zorg te dragen dat de overheid
sturing kan blijven geven aan de ontwikkelingen.
Om dat te realiseren dient de overheid instrumenten te kunnen inzetten, die die sturing vorm
kunnen geven. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het behouden van het systeem van dierrechten.
In de praktijk van alle dag is dat een goed quoteringssysteem gebleken en heeft het systeem van
dierrechten sturing gegeven aan de hoeveelheid dieren en mestomvang in het betreffende
compartiment en in Nederland. Evengoed zouden we het melkquoteringssysteem niet mogen
afschaffen in 2015. De gevolgen van afschaffing van beider systemen kan leiden tot een enorme
uitbreiding van dieren en men zou daarmee ons aller agrarisch beleid inzake mestregelgeving en
wetgeving uit de geschiedenis verloochenen.

De voorgenomen verplichte mestverwerking -zoals de regering die voorstaat - is naar onze mening
op dit moment geen goede optie. Mestverwerking blijkt veel te duur. In Noord Nederland staan
mestverwerkingsinstallaties mede daarom stil.
In Nederland is men al meer dan dertig jaar bezig de mestomvang te reguleren. Jammer genoeg
heeft dat beleid nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar een striktere handhaving had
wellicht de resultaten verbeterd. Tot nu toe lijken de gevolgen van het gevoerde beleid alleen maar
te leiden tot meer mestproductie en wordt de mestafzet duurder. Het gehanteerde beleid heeft de
boeren en de overheid veel geld gekost.
Mogelijk staan we nu op het cruciale punt de beperking van de uitbreiding van dieren en mest
opnieuw ter hand te nemen en op een rechtvaardige manier de gemiddelde gezinsbedrijven te
beschermen en een halt toe te roepen aan megastallen (zie Noord Brabant) en het aantal dieren in te
krimpen, nu en in de toekomst. Hierbij past het verminderen van invoer van goedkope en niet op
basis van eerlijke handel verbouwde soja, waarover wij eind vorig jaar - via door ons uitgenodigde
Braziliaanse gasten (vertegenwoordigers van kleine boeren en indianen uit Brazilië) - met leden van
uw Kamer gesproken hebben. Het is naar onze mening van belang dat overgegaan wordt tot eigen
verbouw van eiwithoudende gewassen. Zo kunnen we wereldwijd werken aan duurzame
voedselproductie voor een faire prijs voor de lokaal acterende boeren. Zo kunnen we - ook hier in
Nederland - gezamenlijke solidariteit organiseren om voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid te
garanderen in de toekomst.
Het nu voorgestelde mestbeleid, cq de voorgestane mestverwerking leidt er slechts toe dat kostbare
koolstoffen - die ware ze geproduceerd in de derde wereld daar de verwoestijning voorkomen of
beperkt hadden - .verbrand worden in bio-energiecentrales, terwijl de mineralen die we bijvoorbeeld uit Brazilië - hier naar toe gesleept hebben, hier een overschot vormen.
We vragen u als betrokken Kamerleden goede en trefzekere beslissingen te nemen inzake de
mestwet. In dat kader willen wij u de volgende vragen voorleggen.
1. Bent u het met ons eens dat de gevolgen die wij hiervoor schetsen, aangepakt moeten
worden in de zin zoals wij aangeven?
2. Bent u bereid om te komen tot een gereguleerde 'markt', waarbij de in te zetten
instrumenten ook succesvol worden door strikte handhaving in de uitvoering te
bewerkstelligen?
3. Bent u - praktisch gezien - bereid instrumenten als "dierrechten" in stand te houden en waar mogelijk -uit te breiden, zodat boerengezinsbedrijven een goede boterham kunnen
blijven verwerven, het milieu niet verder aangetast wordt en boeren in de derde wereld in
staat gesteld worden hun eigen voedselproductie ter hand te nemen?
In afwachting op uw antwoord, namens de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord Limburg
Paul Geurts-voorzitter
Riky Schut-Hakvoort- secretaris.

