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"Afspraken met landbouwsector ramp voor de natuur"
Mobilisation en vereniging Leefmilieu eisen dat minister
Schouten afspraken met boeren herroept
Commissie Remkes buiten spel gezet
Zonder het advies van de commissie Remkes af te wachten heeft het kabinet
verregaande tegemoetkomingen gedaan aan de landbouwsector over de stikstofcrisis. Nakoming van de afspraken maken een oplossing van de stikstofproblemen vrijwel onmogelijk. Met de afspraken wordt de commissie voor voldongen feiten gesteld en haar bewegingsruimte ernstig ingeperkt. De natuurorganisaties zijn volledig gepasseerd. Mobilisation en vereniging Leefmilieu,
de partijen die de stikstofzaak aan het rollen hebben gebracht, stuurden vandaag een brief op poten aan minister Schouten met de eis dat de afspraken
worden herroepen. Afspraken maken zonder draagvlak van de natuurorganisaties wordt onacceptabel genoemd.
Vandaag is een lijst met verregaande afspraken bekend geworden tussen het kabinet
en de landbouwsector.1 Het Kabinet heeft toegezegd dat geen gedwongen krimp van
de veestapel zal plaatshebben. Hoofdzakelijk via bedrijfstechnische maatregelen
zouden de emissies moeten worden aangepakt. Ook is beloofd dat de ruim 3000 illegale veebedrijven worden gelegaliseerd. Bovendien is toegezegd dat bemesting een van de grootste stikstofbronnen - vergunningvrij wordt gemaakt.
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Met deze toezeggingen wordt de commissie Remkes voor voldongen feiten geplaatst. De commissie is om advies gevraagd over de aanpak van de stikstofemissies. Door zich nu al op cruciale onderdelen vast te leggen, ontneemt het kabinet de
noodzakelijke ruimte aan de commissie om advies uit te brengen.
Vereniging Leefmilieu en Mobilisation hebben vandaag een brief gestuurd aan minister Schouten waarin zij wordt opgeroepen de afspraken met de landbouwsector te
herroepen en in te zetten op afspraken die draagvlak hebben bij de natuurorganisaties.
Valentijn Wösten, de raadsman van vereniging Leefmilieu en Mobilisation, verklaart:
"Tijdens de bijeenkomst van 11 december op het Catshuis met de natuurorganisaties is hierover door minister Schouten en premier Rutte met geen woord gesproken. Dit afsprakenlijstje komt als een totale verrassing. Daarmee is het Catshuisoverleg met de natuurorganisaties tot een schijnvertoning gemaakt. Het kabinet is
met dit afsprakenlijstje op ramkoers gaan liggen."
Johan Vollenbroek, de voorzitter van Mobilisation voegt toe:
"Het kabinet geeft met dit afsprakenlijstje nieuw voedsel aan de politieke leugen
dat met bedrijfstechnische maatregelen nog serieuze reducties kunnen worden
gehaald. In de afgelopen 30 jaar zijn alle haalbare maatregelen al genomen. Door
krimp van de veestapel uit te sluiten maakt het kabinet elke serieuze oplossing
onmogelijk. Deze afspraken met landbouwsector zijn een ramp voor de natuur "

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mr. Valentijn Wösten, raadsman Mobilisation en ver. Leefmilieu: 06 5064 1848
Johan Vollenbroek, voorzitter Mobilisation: 06 5467 4047
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- Verslag afspraken kabinet - Landbouwcollectief 16 december 2019
- Brief Mobilisation van 18 december 2019 aan minister Schouten
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