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SPREEKTEKST MARIJE VAN VELTHOVEN
Twee jaar geleden, juli 2017, stonden we hier ook!
Waarom staan we hier dan nu weer?? Onze sector
wordt onrecht aangedaan. We hebben het nu over de
interim-wet stikstof.
De lucht die we inademen bestaat voor 78% uit stikstof;
stikstof is een element dat onmisbaar is voor de groei
van onze gewassen, flora en fauna, met andere
woorden: “het begin van leven”.
De landbouw wordt verantwoordelijk gehouden voor een bijdrage aan de uitstoot van 46%
volgens het RIVM. Echter men zegt er niet bij dat ongeveer 20% weer terug opgenomen wordt
door onze gewassen. Onze gewassen leveren (O2) zuurstof en leggen (CO2) koolstofdioxide vast
in de vorm van organische stof in onze bodem. Wat weer zorgt voor de opname van vocht en
mineralen.
Nu worden we afgerekend op basis van die 46%, dit lijkt nergens op!!
Zelfs al verdwijnt de gehele landbouw uit Nederland, dan heeft men volgens de huidige
rekenmethodieken nog steeds een probleem met de uitstoot op de natuurgebieden. Dit komt
onder andere door de uitstoot van: Verkeer, Lucht- en Scheepvaart, overige industrie, en niet
te vergeten de stikstof die vanuit het buitenland komt overwaaien. Overigens in het buitenland
is de drempelwaarde op de natuur 7x hoger in Duitsland en 4x hoger in België ten opzicht van
Nederland.
Nederland roept zo een probleem over zich af!! En de agrarische sector betaald de rekening!
Een sector die zorgt voor een BORD met lekker en gezond voedsel, wat op een
milieuvriendelijke, met de hoogste eisen van dierwelzijn en met passie van de boer, voor u
geproduceerd is! En dat ook nog voor een betaalbare prijs..
Maar voor de provincie Brabant is dit alles niet genoeg.. Zij willen, koste wat kost een enorme
reductie van dieraantallen, waardoor onze kostprijs gigantisch stijgt en boeren failliet dreigen
te gaan. En u.., u bent overgeleverd aan producten uit het buitenland c.q. de rest van de wereld.
Waar de teelt en productievoorwaarden soms te wensen overlaten.
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Laat dit alstublieft niet gebeuren!! Maak samen met ons een vuist tegen provincie Brabant en
breng uw mensen in de Provinciale Staten in stelling. En verwijs het huidige interim-plan stikstof
naar de prullenbak!!
Brabant wil namelijk van ons, al een uitgewerkt plan op 1 april 2020, voor het aanpassen van
onze stallen.. Onmogelijk.. de stalsystemen voor de diverse diercategorieën zijn nog niet
voorhanden en nog niet uitvoerig getest. Dit betekent dat we allen verplicht aan de energie
slurpende luchtwassers moeten met gesloten stalsystemen.
Weg koe in de wei… dat zou toch enorm jammer zijn!!
Onze sector is bereid om de uitstoot te verminderen, hier hadden we tot 2028 de tijd voor
gevraagd bij de provincie, maar dit werd eenzijdig teruggedraaid naar 2022 waardoor we niet
mee kunnen liften op eventuele landelijke subsidies voor geschikte stalsystemen!
Ook de meetmethoden moeten betrouwbaarder en beter, zodat we exact weten waar we aan
toe zijn. Kortom bestendig beleid! En zo kan ik nog wel even doorgaan..
We hebben samen met het Agrarisch Jongeren Kontakt en de ZLTO een aantal statements voor
u op papier gezet, die we u willen aanbieden. We willen u vragen om er snel werk van te maken,
voordat het voor velen van ons te laat is!!
Bedankt voor uw aandacht!! En wees #TROTSOPDEBOER, want NO FARMERS NO FOOD.

SPREEKTEKST JOHAN BAKERMANS
Ik heb er vandaag als jonge boer voor gekozen om hier te spreken op mijn 29ste verjaardag. In
plaats van thuis feest te vieren, sta ik hier mijn toekomst te verdedigen. De toekomst van de
trotse jonge boer. Kan deze in de toekomst nog boer zijn en zorgen voor voedsel uit eigen land?
En kan die daar in de toekomst dan nog trots op zijn?
Mijn naam is Johan Bakermans, varkenshouder uit
Heeze. Al van jongs af aan wist ik dat ik boer wilde
worden. Het bezig zijn met de varkens was, toen ik jong
was, super leuk. Toen ik ouder werd, kreeg ik steeds
meer de verantwoording om het hele bedrijf draaiende
te houden. Het draaiend houden van een bedrijf wordt
steeds moeilijker gemaakt met de steeds maar
oplopende wet- en regelgeving in Nederland, maar dan
niet te vergeten dat Brabant hier nog een stapje boven
op doet, met als gevolg dat vele hierdoor met hun
bedrijven in de knel komen.
Zoals u de laatste weken wel heeft gezien staat bijna heel Nederland achter de boeren en dat
maakt mij toch echt wel trots. Wat mij opvalt is dat er bij de demonstraties de laatste weken
veel, heel veel, jonge boeren aanwezig waren; de toekomst van agrarisch Nederland! Deze
nieuwe generatie die vooruit wil, die kansen ziet en wil innoveren, die niet wil halveren, maar
vooral boer wil blijven. Boer zijn ben je niet voor even, maar voor je hele leven. Het zit in je hart,
het stroomt door je bloed en er gaat heel veel passie in zitten.
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Maar als de provincie en de regering deze regels er door duwt en ons niet de tijd gunt, halveert
op korte termijn niet de veestapel, maar halveert half agrarisch Nederland!
Ik ben trots dat ik de kans heb gekregen om boer te mogen worden, nu hoop ik dat ik de kans
van jullie krijg om in de toekomst boer te mogen blijven!
Met dit beleid worden boeren verleden tijd!!!

SPREEKTEKST LUUK HOUBRAKEN
Ik ben Luuk Houbraken. Als baby ging ik al elke dag samen met mijn moeder naar de boerderij
van mijn opa en oma. Ik had het hier altijd goed naar mijn zin. Op de stal tussen de kalveren heb
ik zelfs leren lopen. Als ik dan thuis (in het dorp) in de keuken zat en ik hoorde een tractor
voorbij komen, dan wist ik welk merk er voorbij kwam en van wie deze was. Tractor- en
machineboekjes waren dan ook favoriet.
Op de peuterspeelzaal en in groep 1/2 van de
basisschool had ik het altijd over de boerderij en
werden er regelmatig verhalen verteld in het
dialect. De juf uit Eindhoven heb ik dan ook nog
veel kunnen leren over de boerderij. Toen ik in
groep 3 zat, heb ik een spreekbeurt gehouden over
maïs. De kinderen van groep 1 t/m 5 zaten te
luisteren. En na al ruim 1 uur vol passie verteld te
hebben over maïs zei de juf: “Luuk probeer er nu maar een einde aan te maken”.
Als onze school mee doet met het nationaal schoolontbijt of het koningsontbijt zorg ik altijd zelf
voor vleeswaren, want dat zit er nooit bij. Ik zeg dan altijd; Ik ben geen vegetariër!
Ik ben nu bijna 12 jaar en woon ondertussen al weer bijna 8 jaar op de boerderij samen met
mijn ouders en zusje. Ik heb het hier super naar mijn zin. Tractors en machines vind ik nog steeds
interessant. ’s Morgens voordat ik naar school ga, ben ik dan ook al vaak op de tractor te vinden
om voer te laden voor de kalveren of het land te bewerken.
De afgelopen weken ben ik ook vaak mee geweest om de gewassen van het veld te halen. Op
het veld laad ik de kipper dan zelf met aardappelen, maïs, suikerbieten of gerst in de zomer.
Nu geven ze ons de schuld in Den Haag en in Den Bosch willen ze er nog een schepje boven op
doen, maar dat mag niet gebeuren. Burgemeesters, wethouders en raadsleden doe hier iets
aan, want ik wil ook nog een toekomst in de agrarische sector.
Wij zorgen voor de eerste levensbehoefte!
ONTBIJT, LUNCH OF DINER, ZONDER BOEREN BLIJFT JE BORDJE LEEG!!
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SPREEKTEKST BURGEMEESTER ROLAND VAN KESSEL

Beste dames en heren, jongens en meisjes uit
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard,
Als burgemeester van Cranendonck heet ik u als
gastheer mede namens de 3 colleges van B&W en de 3
gemeenteraden van harte welkom. Wat een opkomst.
Indrukwekkend!
Ieder is vanuit zijn eigen gemeente vandaag naar het
gemeentehuis in Cranendonck gekomen om zijn zorgen over de gevolgen van het landelijke en
provinciale beleid met betrekking tot de stikstofproblematiek kenbaar te maken aan de
gemeentebesturen van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Dit als vervolg op de
demonstraties in Den Haag -waar ook agrariërs uit onze gemeenten aanwezig zijn geweest- en
als voorloper op de protestactie aanstaande vrijdag bij het provinciehuis in den Bosch door
boeren uit heel Brabant.
Voor een duurzame toekomst van onze leefwereld en ons buitengebied moet het anders. Echter
de maatregelen die rondom de stikstofproblematiek genomen worden, zijn zo ingrijpend dat ze
een forse impact op de sector en jullie bedrijven hebben, nu en in de toekomst.
We snappen dan ook jullie boosheid en hebben begrip voor jullie standpunten. Echter, jullie
weten ook dat de lokale besturen hier niet over gaan. Besluitvorming over beleid en
maatregelen ligt bij de Provincies en het Rijk. Jullie vragen aan ons om jullie signaal naar de
hogere overheden over te brengen. Daar willen we zeker onze steun aan verlenen en dat signaal
gaan wij dan ook overbrengen.
In de A2 gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck zijn veel agrariërs gevestigd.
Als plattelandsgemeenten heeft de landbouw ons gevormd tot wat we zijn. Wij worden
bovendien omringd door Natura 2000 gebieden. Dat maakt de stikstofdiscussie in deze regio
extra belangrijk. De maatregelen rondom de stikstofproblematiek maken het voor
veehouderijen binnen onze gemeenten, die graag hun bedrijf voortzetten of willen uitbreiden,
een stuk moeilijker. De regels worden op landelijk en provinciaal niveau aangescherpt waardoor
de toekomst onzeker wordt. Een erg
vervelende situatie, om het netjes uit te
drukken. Wij willen dan ook nogmaals ons
begrip uitspreken naar alle boeren, die
hier staan. Want het is niet niks om met
dit soort maatregelen geconfronteerd te
worden. Veel familiebedrijven die al sinds
jaar en dag hard werken voor ons vlees,
melk en groenten. Die hun hele ziel en
zaligheid in hun agrarische bedrijf
stoppen en misschien hun kinderen de
kans willen geven het bedrijf over te
nemen.
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We hebben met deze stikstofproblematiek in de gemeenten ook op andere terreinen er direct
mee te maken. Ook projecten voor economische -en duurzame ontwikkelingen en
woningbouwprojecten zijn bijvoorbeeld stil komen te liggen.
De stikstofproblematiek raakt ons dus allemaal, maar zeker jullie als boeren krijgen flinke
klappen. Tegelijkertijd is het niet nieuw dat we moeten veranderen. Het landelijke en
provinciale beleid heeft daar al enkele jaren geleden stevig op ingezet. Het buitengebied en ook
de boerensector maakt een transitie door. In onze gemeenten proberen we zo goed mogelijk in
kansen en mogelijkheden mee te denken, handvatten aan te reiken en te ondersteunen bij die
veranderingen en behoeften van de gebruikers van het buitengebied, waaronder ook de
boeren. Uiteraard proberen we jullie, onze boeren zoveel mogelijk hierbij te helpen.
Die transitie sluit aan bij een behoefte van bedrijven en inwoners van het buitengebied en zal
ook vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid in de meest brede zin van het woord
gemaakt moeten worden: maar op welke manier en ten koste van wat, is aan de provincie en
het ministerie. Ik hoop dat we als gemeenten eraan bij kunnen dragen dat het signaal van onze
boeren ook de top bereikt. Want deze sector verdient het om gehoord te worden. Dat signaal
dragen we vandaag mee uit.
Ook al hebben wij gemeentelijke bestuurders geen zeggenschap hierin, wij begrijpen uw zorgen
en zullen er voor zorgen dat uw boodschap bij de Provincie terecht komt. Wij wensen jullie allen
op uw tractoren een goede terugreis en veel succes komende vrijdag met uw actie bij Provinciale
Staten.
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