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OPEN BRIEF  

 
     

MAAK HET PLATTELAND WEER GEZOND 
    

 

 
 
Geachte Mariëtte Hamer, fractievoorzitters en overige leden van de Tweede Kamer, 
 
U bent nu bezig met het opstellen van een nieuw regeerakkoord waarin, naar wij vurig hopen, écht 
werk gemaakt wordt van de transitie van de landbouw. In de Nationale Omgevingsvisie is bij de 
beleidskeuzen de richting al glashelder aangegeven: we gaan naar een duurzaam en vitaal landbouw- en 
voedselsysteem, gebaseerd op kringlopen en natuurinclusiviteit. In de achterliggende Omgevingswet 
wordt in het kader van het voorzorgsbeginsel prioriteit gegeven aan een aanpak aan de bron. Dat 
betekent ons inziens dat er directe en substantiële  saneringsmaatregelen nodig zijn om het platteland 
weer gezond te maken. Want de laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat technologische 
innovaties ergens bij de bron, die de nadelige effecten van onze intensieve landbouw zouden dempen, 
in de praktijk vaak niet doen wat ze achter het bureau beloven te doen. De urgentie op het platteland is 
hoog. En we zien graag een regeerakkoord waarin de daad bij het woord gevoegd wordt.           
 
Nederland slaat zichzelf op de borst als tweede landbouwexporteur van de wereld. Onze bloemen, vlees 
en zuivel gaan de hele wereld over. Dat gaat ten koste van de gezondheid en het welbevinden van 
omwonenden, hun leefomgeving, de natuur en de biodiversiteit. Wij ondervinden op het platteland aan 
den lijve hoe het leven op veel plekken aan kwaliteit heeft ingeboet. Wij ervaren hoe de agro-industrie 
bodem, lucht en water verontreinigt. Rondom intensieve teelten staan omwonenden voortdurend bloot 
aan grote doses pesticiden. Wij zien hoe monotone maisvelden, grasfalt en megastallen het 
karakteristieke cultuurlandschap verbroddelen. Wij horen de lentes stiller worden. Wij ruiken de stank 
van oude én nieuwe stallen. En wij ademen het fijnstof van de intensieve veehouderij, inclusief alle 
micro-organismen die daarop meeliften.   
 
Daarom. Maak nu het begin. Maak een deltaplan om alle schadelijke bestrijdingsmiddelen stap voor 
stap te vervangen door mens- en natuurvriendelijke alternatieven. Kondig een bouwstop af voor 
uitbreidingen en nieuwe stallen die nog in de pijplijn zitten. Want anders wordt het dweilen met de 
kraan open. En maak nu werk van structurele krimp van de veestapel. Te beginnen bij de meest 
risicovolle bedrijven in de meest veedichte gebieden.  
 
Het is hoog tijd om het platteland weer gezond te maken. Want het platteland is van ons allemaal. 
 
 
Oirschot, 1 juni 2021                                                                Geert Verstegen, voorzitter  


