Inspreken Commissievergadering Provinciale Staten

Onderwerp: Stikstof

Mijn naam is Egbert de Graaff, voorzitter van Gebiedscooperatie Groot Wilnis – Vinkeveen.
Dit is een cooperatie met 25 leden die allemaal melkveehouder zijn in de polder Groot WilnisVinkeveen.
Ik vind het belangrijk om hier vanavond bij u te zijn om onze zorgen te delen. Dit kunt u ook lezen in
onze brief die wij gestuurd hebben. Graag wil ik de 3 belangrijkste punten persoonlijk toelichten.
Punt 1:
In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen heeft in de periode van 2010 t/m 2020 een gebiedsproces
plaatsgevonden. Volledig op vrijwillige basis. Daarin heeft de natuur zijn plek gekregen als een
aaneengesloten natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Vinkeveense Plassen en de
Oostelijke Vechtplassen. De agrarische bedrijven zijn versterkt en ontwikkeld tot vitale
gezinsbedrijven met ruimere huiskavels. Dit alles door een vrijwillig gebiedsproces met een kavelruil.
Ook is er gewerkt aan andere doelen zoals remmen van de bodemdaling en verbeteren van de
waterkwaliteit. Eerlijk is eerlijk, het heeft in de 10 jaar soms behoorlijk geschuurd, maar we zijn er
altijd gezamenlijk uitgekomen.
Bij het aanleggen van de nieuwe natuur als onderdeel van de NNN op onze eigen gronden en op
gronden van de Provincie is ons ten alle tijden beloofd dat er geen schaduw werking van de natuur
zou uitgaan, die nadelig zou zijn voor onze agrarische bedrijven. Dit is zelfs opgenomen in het
convenant, dit is de basis van het gebiedsproces, wat is ondertekend door de toenmalige
gedeputeerde.
Nu blijkt uit de brief van minister van der Wal dat ze de NNN gelijk wil stellen aan de Nature 2000
gebieden. Dat betekent dat op de NNN een stikstofreductie komt te liggen van 95% en in de 1
kilometer zone daarom heen 70%. Dat voelt voor ons zeer onterecht aan. We hebben vrijwillig
meegedaan aan de wens van de Provincie om een natuurverbinding te realiseren. Nu krijgen we de
deksel op onze neus en krijgen wij voor een groot gedeelte een hoger reductie doel. Dit beloofd ook
weinig goeds voor de op stapel staande gebiedsprocessen. Als je meewerkt wordt je uiteindelijk
afgestraft.
Voor Gebiedscooperatie Groot Wilnis-Vinkeveen is een doelgelijkstelling van NNN met Natura 2000
gebieden onbespreekbaar!

Punt 2:
In het hele gebied ligt een reductie opgave van 47%, met de daar bovenop extra NNN opgave zoals
net verteld. We vragen ons af of er wel voldoende bekend is over de impact dat dit plan gaat hebben
op de totale leefomgeving in het buitengebied.
Dit is desastreus voor boer en burger en zal merkbaar worden in duurder voedsel, het geliefde
streekproduct zal verdwijnen en het oer Hollandse landschap zal verruigen. Niet alleen de boer wordt

door deze halvering geraakt, maar ook de totale keten daar omheen, van dierenartsen tot
loonwerkers en mensen bij de verschillende fabrieken.
We willen u vragen om dit eens goed op u in te laten werken over wat dit plan gaat betekenen.
Zolang de innovaties in stikstofreductie in de veehouderij telkens juridisch onhoudbaar blijken, zal
die 47% neerkomen op halvering van de veestapel.
Het is in ieders belang om de innovaties meer juridisch houdbaar te houden, daarom willen we
namens de sector, de Provincie ook om hulp vragen in financiële middelen en juridische kennis om
dit te bewerkstelligen.

Punt 3:
In onze polder zijn er een aantal vergunningsknelgevallen ontstaan tijdens het gebiedsproces. Deze
boeren zitten, buiten hun eigen schuld om, nu zonder een goede milieuvergunning wat te vergelijken
is met de PAS-melders.
Mocht er in de polder een gebiedsproces komen, dan moeten deze gevallen eerst gelegaliseerd
worden.

Alles overziende is 95%, 70% en 47% stikstofreductie niet te dragen door ons gebied. Voor de opgave
zoals die nu is, is er geen draagvlak. Het zou de Provincie sieren deze onrealistische opgave terug te
geven aan het Rijk. Om vervolgens samen met het gebied een haalbaar en betaalbaar plan te maken,
met draagvlak en een onomkeerbaar realistisch verdienmodel voor de boeren.

Egbert de Graaff

Voorzitter Gebiedscooperatie Groot Wilnis-Vinkeveen.

