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Aan: 

De leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

t.a.v. Prof.dr. J.A. Bruijn 

via website: https://www.eerstekamer.nl/stuur_een_bericht_aan  

 

 

9 februari 2021 

 

 

VERZOEK: 

Tienduizenden Nederlandse boeren onderkennen de funeste uitwerking van de 

stikstofwet, met onhaalbare doelen. De gebrekkige onderbouwing van de Kritische 

Depositie Waarden (KDW), de onnauwkeurigheid van Aerius (ongeschikt voor 

detailniveau van het beleid), de wijze van monitoring van de staat der natuur, de 

ondoorzichtige wijzigingen van natuurkaarten en de onduidelijke effecten van stikstof 

op de staat van de natuur roepen grote vragen op. De huidige beleidslijn, van 

doorgeschoten natuurbeleid met disproportionele focus op de stikstof,  zet Nederland 
op slot. De stikstofwet (wsn) biedt geen oplossing. 

Ook het eindadvies van de commissie Hordijk en recente gerechtelijke uitspraken laten 

zien dat de onderbouwing van het stikstofbeleid tekort schiet. De basis voor het beleid 

brokkelt steeds verder af, evenals het draagvlak. 

De stikstofwet ondermijnt de toekomst van veel boerenbedrijven. Daarmee dreigt een 

belangrijke pijler onder de Nederlandse economie (ruim 100 miljard euro 

productiewaarde, met 45 miljard euro handelsoverschot) de komende jaren 

gedecimeerd te worden. De leefbaarheid van het platteland loopt gevaar.  

Deze stikstofwet is het resultaat van een verkeerd gekozen afslag in het natuurbeleid, 

met inmiddels een sterk gejuridiseerd vraagstuk.  Deze wet draagt NIET aantoonbaar bij 

aan belangrijke doelen, de noodzaak ontbreekt.  NIET aan verbetering van de staat van 

de natuur.  NIET aan legalisatie van de PAS melders. En ook NIET aan het versnellen van 
de woningbouw.  

Daarom doen wij namens duizenden boeren een klemmend beroep op de leden van de 

Eerste Kamer:   

✓ Voorkom dat Nederland op slot gaat, door een verkeerd gekozen 

omgevingswaarde,  de KDW; 

 

✓ Behoed Nederland en de agri-en food sector voor forse economische krimp; 
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✓ Werk niet mee aan verloedering en leegloop van het platteland; 

 

✓ Ga niet akkoord met een stikstofwet die miljarden belastinggeld blijft verslinden, 

zonder dat duidelijk is welke natuurwinst daarmee behaald gaat worden; 

 

✓ Zadel Nederland niet op met onhaalbare doelen; 

 

✓ Verlang een deugdelijke onafhankelijke doorrekening van de sociaal 

economische effecten. 

 

KORTOM 

 Verwerp alstublieft de stikstofwet (wsn) 

Stop de gepolitiseerde en gejuridiseerde #stikstofaffaire en voorkom dat 

bevolkingsgroepen worden vermalen onder de wielen van 

doorgeschoten overheidsbeleid 

 

Hoogachtend, 

 

Namens duizenden bezorgde boeren 

 

          

 

 

 

 

 

Harm Wiegersma  Hennie de Haan   Linda Janssen 

 

 

Correspondentie s.v.p. via: 

A. den Herder 

a.denherder@nvpluimveehouders.nl 

06 247 880 76 
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