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Geachte Statenleden Provincie Groningen, Fryslan en Drenthe.

Hierbij ontvangt U mijn eind brief gedateerd 24 juli 2018 "Alternatieve 
cultuursubsidie voor gemeentelijke monumenten". Dit is een vervolg en tevens een 
afronding t.a.v. de E K brief gericht aan Minister Wiebes gedateerd 14 juni 2018.

Japik Errit de Jong






Eastermar 17 aug. 2018.



De brief gedateerd 24 juli 2018 en getiteld: Alternatieve cultuursubsidies voor gemeentelijke monumenten is bestemd voor:

De Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe en voor de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe. De Friese Staten zijn reeds deels ingelicht.



 Doel van deze eindbrief.

Geachte Gedeputeerden, geachte Statenleden. 

Ik heb geprobeerd met deze eindbrief  nog wat concreter mijn besparingsdoelen en mijn fosfaatplannen te beschrijven.



Toelichtingen (a.b.)

a      De departementale ontschotting, het scheppen van een nieuwe subsidieruimte en de problematische politieke steun voor de noordelijke grondgebondenheid alsmede de invoering van de status aparte verwoord in deze eindbrief zijn bedoeld om aan de politiek een veel minder vaag vrijblijvend signaal af te geven.



b   Nadere analyse.

Bij de nadere analyse wordt een beeld geschetst van de grote hindernissen die het college van B en W van Tytsjerksteradiel tegen komt als er tegelijkertijd geen subsidies beschikbaar zijn voor de aangewezen monumenten. Bijvoorbeeld de vervanging van een golfplaten dak door een rieten dak bij historische boerderijen in historische landschappen. Dit voorbeeld staat natuurlijk niet op zichzelf. Vele gemeenten in ons land hebben te maken met dezelfde problematiek. En allemaal vergeten we gemakshalve dat de versterkte recreatieve toeristische beleving door deze restauraties in het landelijk gebied, alleen al uit een oogpunt van de commercie hoog scoort.



Bijlage 17 augustus 2018. Punten 1,2,3,

De strekking van de punten 1 en 2: De aandacht is vooral gericht op praktische oplossingen met behulp van de politiek. De agrarische sector is hier zelf toe niet in staat. Punt 3 heeft tot doel dat de politiek hier beseft dat ogenschijndelijk onschuldige cijfers niet altijd de waarheid vertellen daarom dient de Tweede Kamer over dit belangrijke landbouw onderwerp  te debatteren.

De vraag is natuurlijk wel krijgen de boeren eindelijk ook eens een podium in Den Haag.



1 De degradatie en discriminatie van de boerengrond.

 Aan het einde van mijn brief van 1 juni 2018 aan de Vaste Commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer wordt gesteld dat het ingevoerde fosfaatrechtenstelsel de boerengrond degradeert en discrimineert. Een datum in dit geval de peildatum van 2 juli 2015 kan nooit in de plaats treden van het eigendomsrecht van agrarische gronden, ook nog eens het belangrijkste onderpand van de melkveehouder. Deze zeer grote schending van en de aanval op  het eigendomsrecht gaat alle perken te buiten. Zulke overheidsbesluiten verwacht je, zou je zeggen toch eerder bij totalitair geleide regimes. Daarbij investeren melkveehouders miljarden in de aankoop van excessief dure fosfaatrechten. Het resultaat is dat de grotere bedrijven meestal nog groter worden maar dat ter zelfder tijd hun financiele lasten onaanvaardbaar stijgen, nog afgezien van de huidige droogteschade. Daarom moet deze fosfaatwetgeving op termijn weer  verdwijnen. De nationale overheid is verplicht dit bij wet vast te leggen. In ieder geval dient dit fosfaatrechtenstelsel binnen 8 jaar  afgeschaft te worden, waarbij nu reeds deze nieuwe wet in gereedheid wordt gebracht zodat melkveehouders hun bedrijfscompas kunnen richten op het tijdperk na dit fosfaatrechtenstelsel, waardoor wellicht ook de exorbitante fosfaatprijzen gaan afvlakken. Terug naar de boerengrond. Het is deze te scheppen duidelijkheid die een enorme stimulans te weeg zal brengen bij de jonge 

gefrustreerde bedrijfsopvolgers. Zij krijgen weer een toekomst, bevrijd van de ongezonde  verstikkende papieren fosfaatwereld. Zoals U weet wordt de bedrijfsopvolging een steeds groter probleem.



2        Het fosfaatplan van de Status aparte.

 Het fosfaatplan van de status aparte met de inzet van de noordelijke grondgebondenheid, richt zich op dezelfde doelen, verwezen wordt weer naar de EK brief van Minister Wiebes van 14 juni 2018 

plan van aanpak punt G5. Wanneer de drie genoemde noordelijke provincies zouden besluiten de noordelijke grondgebondenheid via de Status aparte in te zetten of via een andere oplossing die leidt tot het zelfde resultaat en dit te willen bepleiten in Den Haag, is Marjolein Sonnema directeur-generaal agro en natuur en vanaf 1 sept uitsluitend voor agro wellicht iemand die voorbereidende gesprekken met de noordelijke Gedeputeerden zou kunnen inleiden. Door haar familierelaties kent zij met name Friesland goed. Een gezamenlijke afspraak over het verbod op het gebruik van nitraatkunstmest in de melkveehouderij zou reeds een grote stap voorwaarts zijn. En is tevens een voorschot op de realisatie van de natuurinclusieve landbouw.



3       Wie zond de dramacijfers naar Brussel?

In de recente augustus editie van het landbouwblad Varifocus analyseert en ontleedt hoofdredactrice Geesje Rotgers tot in de details de malversaties rond de waterkwaliteit. 

Gegevens laten een dramatisch verslechtering van de waterkwaliteit zien voor Nederland. Wie heeft deze desastreuze landbouwcijfers samengesteld voor de Europese Commissie. De afgeleverde cijfers blijken de verantwoordelijkheid  te zijn van de Unie van waterschappen.  Een citaat:

“De landbouw is in ons land opeens heel veel vervuilender geworden. In vier jaar tijd werd Nederland van bijna schoonste waterland gedegradeerd tot bijna vuilste waterland” (zie figuur 1). Het artikel van Geesje Rotgers is een landbouwtriller met intriges die de betrokken instanties en adviesorganen ontluistert en ontmaskert. Deze drama cijfers werpen beangstigende vragen op. Is er b.v. nog meer verkeerde  informatie op dit terrein verstrekt aan de Europese Commissie? Hierbij valt een keiharde conclusie te trekken. Nu we niet meer kunnen vertrouwen op de aangeleverde water kwaliteits -cijfers aan Brussel waarbij de nationale overheid de eindverantwoordelijkheid draagt, dienen hier zwaarwegende consequenties aan verbonden te worden. Een van deze consequenties is, dat nogmaals de hierboven beschreven begrensde tijdsduur (looptijd) van het fosfaatrechtenstelsel bij wet snel geregeld wordt. Maar ook rechtvaardigt al dit feitenmateriaal dat melkveehouders die geen gebruik kunnen maken van de knelgevallen regeling en daardoor noodgedwongen hun melkveebedrijf moeten beeindigen soms in het ergste geval ook nog eens zelfmoord willen plegen, hoe dan ook geholpen moeten worden door de rijksoverheid . Het allerbelangrijkste argument om indertijd over te gaan tot de invoering van het fosfaatrechten stelsel was het behoud van de derogatie. Deze dramacijfers verstrekt aan de Europese Commissie, nogmaals verzwakken in ernstige mate de geloofwaardigheid gelet op een nieuwe toekomstige aanvraag voor de derogatie, nog afgezien van het feit dat de huidige derogatie slechts voor twee jaar verleend is.

Tenslotte op 11 sept. aanstaande of later velt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) een vonnis in  de fosfaatbodem procedure. Als de in beroep gegane ernstig gedupeerde melkveehouders die vaak aan de rand van de afgrond staan deze zaak weer verliezen lijkt de rechtspraak een verlengstuk van de overheid te worden. We zullen het zien.” Wie zond de dramacijfers naar Brussel”, kan als onderzoek helaas natuurlijk niet meer ingebracht worden t.b.v. de knelgevallenverdediging. Een samenvattend tijdrovend betoog in de vakpers is voorlopig niet aan de orde. Door al deze  aktiviteiten heb ik mijn weidebedrijf in combinatie met de verplichtingen jegens het ANLB gelegen in het coulissenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden wat verwaarloosd. De niet verrichte boerderijwerkzaamheden hebben nu weer prioriteit.





Netwerk Grondig en LTO Noord.



Ik heb ruggespraak met Foppe Nijboer gevoerd een vriend van mij en voorzitter van Netwerk Grondig. De relatie met LTO Noord is zeer moeizaam. Er wordt van mij verwacht dat ik als vetweider eerst lid wordt van deze boerenvakbond. Zo niet dan is inspraak vrijwel onmogelijk. Ik voel mij echter in de eerste plaats fosfaatgelegenheidspublicist en kritische informant richting de politiek.



Met vriendelijke groeten

Japik Errit de Jong

Witveensterweg 8

9261 XW Eastermar.


 





Wytfean – Eastermar 24 juli 2018.

Aan het College van B en W en de Gemeenteraad van de gemeente Tytjerksteradiel.



Onderwerp: alternatieve cultuursubsidies voor gemeentelijke monumenten



Deze brief is een vervolg op mijn brief van 12 november 2017 en de inspreektekst van 23 november 2017 getiteld ‘historische boerderijen in historische landschappen’. 



Inleiding

Mijn brief gedateerd 14 juni 2018 gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat de heer E. D. Wiebes noemt bij punt 2 van de hoofdthema’s “ op zoek naar gelden voor de plattelandsontwikkeling “,        voor de samenleving een zeer belangrijk terrein met onvoldoende concrete invullingen. Voor mij als inwoner van deze gemeente heb ik dit hoofdthema van punt 2 inzake de plattelandsontwikkeling gekoppeld aan de voorbereidende gemeentelijke aanwijzingsplannen voor monumenten zie punt 4C en 4D van deze brief. De reaktie op de brief aan Den Haag is gedaan door het Ministerie van LNV, 18 juli j.l. door een beleidsambtenaar van dit ministerie de heer F.W. A. Vink zie bijgevoegde brief.



Nadere analyse

Door de harde kritiek van zowel de Raad als van de lokale bevolking , staat het College van B en W voor een uiterst moeilijke opgave, ook al heeft de Raad ingestemd om monumentenbeleid te ontwikkelen voor 150 waardevolle panden bij het besluit van 23 nov. 2017. Wanneer ook dit beleid in de nabije toekomst uiteindelijk wordt verworpen, wat zo maar zou kunnen, zijn alle tot nu toe gemaakte kosten alsmede de gevraagde kosten voor externe advisering voor niets geweest.

De gemeenteraad draagt in dezen een zware verantwoordelijkheid om dit doemscenario te voorkomen en zal het College veel duidelijker en krachtiger dienen te ondersteunen aangaande het monumentenbeleid. Zelfs een uitgesproken tegenstander als de VVD fractie bij monde van Mw. Nynke Koopmans-van der Veen zal nog eens na moeten denken over het ingenomen extreem negatieve standpunt t.a.v. de aanwijzing gemeentelijke monumenten. Tengevolge van de problematische en soms te emotionele discussies is de passie voor karakteristieke historische gebouwen volledig ondergesneeuwd. Op deze wijze komt een positieve besluitvorming steeds meer onder druk te staan in onze gemeente.



Geen subsidieregelingen voor gemeentelijke monumenten.

Het scheppen van een nieuwe subsidieruimte door een z.g. departementale ontschotting.



Nu  het college van de gemeente Tytjerksteradiel tot op heden niet beschikt over subsidieregelingen voor monumentale gebouwen staat zij voor een hels dilemma en de tegenstanders hebben hier handig gebruik van gemaakt. Iedereen begrijpt echter dat zodra er wel subsidies met steun van de Provincie of met steun van de Rijksoverheid al of niet samen met de Europese Commissie verstrekt gaan worden, dat de argumenten van de oppositie hun waarde verliezen en de strijd gestaakt wordt. 

Om alternatieve subsidies te kunnen claimen heb ik in de genoemde EK brief van 14 juli j.l. aan Minister Wiebes opnieuw gewezen op de enorme besparingen die gerealiseerd kunnen worden met de inzet van de noordelijke grondgebondenheid waarbij een einde gemaakt wordt aan de miljoenen verslindende fosfaatbureaucratie en de fosfaatterreur zie punt G 5 blz 3. 

Daarnaast kunnen SDE subsidies vrijgemaakt worden als we stoppen met het subsidiëren van milieuvijandige mono mestvergisters en covergisters in het buitengebied zie punt 2 blz 1 (een verbod opnieuw te stichten monovergisters enz. enz.). Deze gemeenteraad maar ook andere gemeenteraden hebben het volste recht een moreel appel te mogen doen op de departementale ontschotting d.w.z. dat tengevolge van de nauwe verwevenheid tussen de ministeries van E.K en LNV en in dit geval ook nog met O.C.W. op dit punt niet bestede subsidies als doorgeefluik aan elkaar kunnen worden verstrekt.



De invloed van de noordelijke grondgebonden melkveehouders  wordt beperkt door het ontbreken van een aktieve extensieve parlementaire landbouwlobby in Den Haag. De CDA en de VVD Kamerfracties vertolken en verdedigen nog steeds de belangen van de intensieve melkveehouders globaal gevestigd beneden de Grote Rivieren. Deze ongelijkheid dient de Rijksoverheid zelf op te heffen door onder meer LTO Nederland te wijzen op haar grote verantwoordelijkheid in dezen waardoor de sterke zuidelijke parlementaire lobby aan kracht inboet. Onze Friese Statenleden krijgen daardoor veel meer bewegingsvrijheid en worden minder gemuilkorfd. Een verfrissende facelift voor de meestal saaie provinciale landbouwpolitiek kan dan werkelijkheid worden. De Friese FNP landbouwgedeputeerde Johannes Kramer samen met zijn Groningse en Drentse collega’s kunnen een sleutelrol vervullen om in Den Haag de noordelijke grondgebondenheid naar een veel hoger niveau te tillen en te pleiten voor een status aparte of voor een andere fosfaatoplossing waarbij het zelfde doel bereikt wordt, zie de voorstellen van de EK brief van 14 juni j.l. plan van aanpak onder punt G 5 blz 3. Mogelijkheden genoeg dus. 



Grote ambtelijke belangen in de hoogste regionen van de ministeries met name van het ministerie van EK blokkeren deze ontschotting en versperren de weg naar alternatieve subsidies. Toch blijft het ons belastinggeld wat hier enerzijds nodeloos verspild wordt of anderzijds in het geheel niet gebruikt wordt. Denk aan de tanende animo onder de veeboeren om monomestvergisters te gaan installeren en de groeiende groep boeren die stopt met deze vorm van bedrijfsvoering. Ook het hevige burgerverzet tegen covergisting kan de politiek niet blijvend negeren.

De heer Frits Vink zwakt in zijn LNV reactie van 18 juli j.l. mijn besparingsvoorstellen af. Hij wijst daarbij op de mede verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten voor het monumenten en cultuurlandschappen beleid. Helaas vergeet hij dat de rijksoverheid met de vermelde besparingsplannen verreweg de belangrijkste speler, in staat is alternatieve cultuursubsidies op grote schaal te verlenen, door het scheppen van deze nieuwe ruimte. Voorts stelt de heer Vink dat een BTW verhoging op voedsel weinig draagvlak bij de burger heeft. Deze conclusie behoeft een correctie. Immers voor de consument zijn de gestegen kosten peanuts. In feite merkt hij daar niets van in zijn portemonnee zie weer de EK brief van 14 juli j.l. punt 3 blz 1, gelden voor plattelandsontwikkeling.

Het positieve element van de LNV reactie schuilt in het feit dat hier een zorgvuldig gekozen antwoord wordt gegeven aan een onbekende provinciaal die slechts gelegenheidspublicist  is geweest bij de fosfaatvraagstukken.

























Geachte lokale politici van het College en van de Raad.

Ik heb met mijn alternatieve cultuursubsidies enig voorwerk verricht. Het is nu aan u allen met andere gemeenten en de provincie hoop ik, mede in het kader van de culturele hoofdstad aktiviteiten aktie te ondernemen richting Den Haag.  Gaarne uw reacties. Kritische opmerkingen zijn natuurlijk ook welkom. 





Met vriendelijke groeten, 

Japik Errit de Jong

Witveensterweg 8

9261 XW Eastermar.

Tel. 0512-471972





P.S Toegevoegd tenslotte de brief van 18 juni 2018 voor Groningen en Drenthe waarin o.m. aandacht gevraagd wordt voor het levende culturele erfgoed van de zeldzame runderrassen in dit geval de Groninger blaarkoppen.

Minister van LNV Mw. Carola Schouten wil samen met de Provincies bekijken of er POP-gelden gebruikt kunnen worden voor deze runderrassen die in hun voortbestaan bedreigd worden door de fosfaatreductie wetten. Besluit genomen eind juni j.l.



  

 

 

Wytfean – Eastermar 24 juli 2018. 

Aan het College van B en W en de Gemeenteraad van de gemeente Tytjerksteradiel. 
 
Onderwerp: alternatieve cultuursubsidies voor gemeentelijke monumenten 
 
Deze brief is een vervolg op mijn brief van 12 november 2017 en de inspreektekst van 23 november 
2017 getiteld ‘historische boerderijen in historische landschappen’.  
 
Inleiding 
Mijn brief gedateerd 14 juni 2018 gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat de heer 
E. D. Wiebes noemt bij punt 2 van de hoofdthema’s “ op zoek naar gelden voor de 
plattelandsontwikkeling “,        voor de samenleving een zeer belangrijk terrein met onvoldoende 
concrete invullingen. Voor mij als inwoner van deze gemeente heb ik dit hoofdthema van punt 2 
inzake de plattelandsontwikkeling gekoppeld aan de voorbereidende gemeentelijke 
aanwijzingsplannen voor monumenten zie punt 4C en 4D van deze brief. De reaktie op de brief aan 
Den Haag is gedaan door het Ministerie van LNV, 18 juli j.l. door een beleidsambtenaar van dit 
ministerie de heer F.W. A. Vink zie bijgevoegde brief. 
 
Nadere analyse 
Door de harde kritiek van zowel de Raad als van de lokale bevolking , staat het College van B en W 
voor een uiterst moeilijke opgave, ook al heeft de Raad ingestemd om monumentenbeleid te 
ontwikkelen voor 150 waardevolle panden bij het besluit van 23 nov. 2017. Wanneer ook dit beleid 
in de nabije toekomst uiteindelijk wordt verworpen, wat zo maar zou kunnen, zijn alle tot nu toe 
gemaakte kosten alsmede de gevraagde kosten voor externe advisering voor niets geweest. 
De gemeenteraad draagt in dezen een zware verantwoordelijkheid om dit doemscenario te 
voorkomen en zal het College veel duidelijker en krachtiger dienen te ondersteunen aangaande het 
monumentenbeleid. Zelfs een uitgesproken tegenstander als de VVD fractie bij monde van Mw. 
Nynke Koopmans-van der Veen zal nog eens na moeten denken over het ingenomen extreem 
negatieve standpunt t.a.v. de aanwijzing gemeentelijke monumenten. Tengevolge van de 
problematische en soms te emotionele discussies is de passie voor karakteristieke historische 
gebouwen volledig ondergesneeuwd. Op deze wijze komt een positieve besluitvorming steeds meer 
onder druk te staan in onze gemeente. 
 
Geen subsidieregelingen voor gemeentelijke monumenten. 
Het scheppen van een nieuwe subsidieruimte door een z.g. departementale ontschotting. 
 
Nu  het college van de gemeente Tytjerksteradiel tot op heden niet beschikt over subsidieregelingen 
voor monumentale gebouwen staat zij voor een hels dilemma en de tegenstanders hebben hier 
handig gebruik van gemaakt. Iedereen begrijpt echter dat zodra er wel subsidies met steun van de 
Provincie of met steun van de Rijksoverheid al of niet samen met de Europese Commissie verstrekt 
gaan worden, dat de argumenten van de oppositie hun waarde verliezen en de strijd gestaakt wordt.  
Om alternatieve subsidies te kunnen claimen heb ik in de genoemde EK brief van 14 juli j.l. aan 
Minister Wiebes opnieuw gewezen op de enorme besparingen die gerealiseerd kunnen worden met 
de inzet van de noordelijke grondgebondenheid waarbij een einde gemaakt wordt aan de miljoenen 
verslindende fosfaatbureaucratie en de fosfaatterreur zie punt G 5 blz 3.  



Daarnaast kunnen SDE subsidies vrijgemaakt worden als we stoppen met het subsidiëren van 
milieuvijandige mono mestvergisters en covergisters in het buitengebied zie punt 2 blz 1 (een verbod 
opnieuw te stichten monovergisters enz. enz.). Deze gemeenteraad maar ook andere 
gemeenteraden hebben het volste recht een moreel appel te mogen doen op de departementale 
ontschotting d.w.z. dat tengevolge van de nauwe verwevenheid tussen de ministeries van E.K en LNV 
en in dit geval ook nog met O.C.W. op dit punt niet bestede subsidies als doorgeefluik aan elkaar 
kunnen worden verstrekt. 
 
De invloed van de noordelijke grondgebonden melkveehouders  wordt beperkt door het ontbreken 
van een aktieve extensieve parlementaire landbouwlobby in Den Haag. De CDA en de VVD 
Kamerfracties vertolken en verdedigen nog steeds de belangen van de intensieve melkveehouders 
globaal gevestigd beneden de Grote Rivieren. Deze ongelijkheid dient de Rijksoverheid zelf op te 
heffen door onder meer LTO Nederland te wijzen op haar grote verantwoordelijkheid in dezen 
waardoor de sterke zuidelijke parlementaire lobby aan kracht inboet. Onze Friese Statenleden krijgen 
daardoor veel meer bewegingsvrijheid en worden minder gemuilkorfd. Een verfrissende facelift voor 
de meestal saaie provinciale landbouwpolitiek kan dan werkelijkheid worden. De Friese FNP 
landbouwgedeputeerde Johannes Kramer samen met zijn Groningse en Drentse collega’s kunnen een 
sleutelrol vervullen om in Den Haag de noordelijke grondgebondenheid naar een veel hoger niveau 
te tillen en te pleiten voor een status aparte of voor een andere fosfaatoplossing waarbij het zelfde 
doel bereikt wordt, zie de voorstellen van de EK brief van 14 juni j.l. plan van aanpak onder punt G 5 
blz 3. Mogelijkheden genoeg dus.  
 
Grote ambtelijke belangen in de hoogste regionen van de ministeries met name van het ministerie 
van EK blokkeren deze ontschotting en versperren de weg naar alternatieve subsidies. Toch blijft het 
ons belastinggeld wat hier enerzijds nodeloos verspild wordt of anderzijds in het geheel niet gebruikt 
wordt. Denk aan de tanende animo onder de veeboeren om monomestvergisters te gaan installeren 
en de groeiende groep boeren die stopt met deze vorm van bedrijfsvoering. Ook het hevige 
burgerverzet tegen covergisting kan de politiek niet blijvend negeren. 
De heer Frits Vink zwakt in zijn LNV reactie van 18 juli j.l. mijn besparingsvoorstellen af. Hij wijst 
daarbij op de mede verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten voor het monumenten en 
cultuurlandschappen beleid. Helaas vergeet hij dat de rijksoverheid met de vermelde 
besparingsplannen verreweg de belangrijkste speler, in staat is alternatieve cultuursubsidies op grote 
schaal te verlenen, door het scheppen van deze nieuwe ruimte. Voorts stelt de heer Vink dat een 
BTW verhoging op voedsel weinig draagvlak bij de burger heeft. Deze conclusie behoeft een 
correctie. Immers voor de consument zijn de gestegen kosten peanuts. In feite merkt hij daar niets 
van in zijn portemonnee zie weer de EK brief van 14 juli j.l. punt 3 blz 1, gelden voor 
plattelandsontwikkeling. 
Het positieve element van de LNV reactie schuilt in het feit dat hier een zorgvuldig gekozen antwoord 
wordt gegeven aan een onbekende provinciaal die slechts gelegenheidspublicist  is geweest bij de 
fosfaatvraagstukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geachte lokale politici van het College en van de Raad. 
Ik heb met mijn alternatieve cultuursubsidies enig voorwerk verricht. Het is nu aan u allen met 
andere gemeenten en de provincie hoop ik, mede in het kader van de culturele hoofdstad 
aktiviteiten aktie te ondernemen richting Den Haag.  Gaarne uw reacties. Kritische opmerkingen zijn 
natuurlijk ook welkom.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Japik Errit de Jong 
Witveensterweg 8 
9261 XW Eastermar. 
Tel. 0512-471972 
 
 
P.S Toegevoegd tenslotte de brief van 18 juni 2018 voor Groningen en Drenthe waarin o.m. aandacht 
gevraagd wordt voor het levende culturele erfgoed van de zeldzame runderrassen in dit geval de 
Groninger blaarkoppen. 
Minister van LNV Mw. Carola Schouten wil samen met de Provincies bekijken of er POP-gelden 
gebruikt kunnen worden voor deze runderrassen die in hun voortbestaan bedreigd worden door de 
fosfaatreductie wetten. Besluit genomen eind juni j.l. 



 

 
Eastermar 17 aug. 2018. 
 
De brief gedateerd 24 juli 2018 en getiteld: Alternatieve cultuursubsidies voor gemeentelijke 
monumenten is bestemd voor: 
De Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe en voor de Provinciale Staten van 
Groningen en Drenthe. De Friese Staten zijn reeds deels ingelicht. 
 
 Doel van deze eindbrief. 
Geachte Gedeputeerden, geachte Statenleden.  
Ik heb geprobeerd met deze eindbrief  nog wat concreter mijn besparingsdoelen en mijn 
fosfaatplannen te beschrijven. 
 
Toelichtingen (a.b.) 
a      De departementale ontschotting, het scheppen van een nieuwe subsidieruimte en de 
problematische politieke steun voor de noordelijke grondgebondenheid alsmede de invoering van de 
status aparte verwoord in deze eindbrief zijn bedoeld om aan de politiek een veel minder vaag 
vrijblijvend signaal af te geven. 
 
b   Nadere analyse. 
Bij de nadere analyse wordt een beeld geschetst van de grote hindernissen die het college van B en 
W van Tytsjerksteradiel tegen komt als er tegelijkertijd geen subsidies beschikbaar zijn voor de 
aangewezen monumenten. Bijvoorbeeld de vervanging van een golfplaten dak door een rieten dak 
bij historische boerderijen in historische landschappen. Dit voorbeeld staat natuurlijk niet op zichzelf. 
Vele gemeenten in ons land hebben te maken met dezelfde problematiek. En allemaal vergeten we 
gemakshalve dat de versterkte recreatieve toeristische beleving door deze restauraties in het 
landelijk gebied, alleen al uit een oogpunt van de commercie hoog scoort. 
 
Bijlage 17 augustus 2018. Punten 1,2,3, 
De strekking van de punten 1 en 2: De aandacht is vooral gericht op praktische oplossingen met 
behulp van de politiek. De agrarische sector is hier zelf toe niet in staat. Punt 3 heeft tot doel dat de 
politiek hier beseft dat ogenschijndelijk onschuldige cijfers niet altijd de waarheid vertellen daarom 
dient de Tweede Kamer over dit belangrijke landbouw onderwerp  te debatteren. 
De vraag is natuurlijk wel krijgen de boeren eindelijk ook eens een podium in Den Haag. 
 
1 De degradatie en discriminatie van de boerengrond. 
 Aan het einde van mijn brief van 1 juni 2018 aan de Vaste Commissie voor landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer wordt gesteld dat het ingevoerde fosfaatrechtenstelsel 
de boerengrond degradeert en discrimineert. Een datum in dit geval de peildatum van 2 juli 2015 
kan nooit in de plaats treden van het eigendomsrecht van agrarische gronden, ook nog eens het 
belangrijkste onderpand van de melkveehouder. Deze zeer grote schending van en de aanval op  het 
eigendomsrecht gaat alle perken te buiten. Zulke overheidsbesluiten verwacht je, zou je zeggen toch 
eerder bij totalitair geleide regimes. Daarbij investeren melkveehouders miljarden in de aankoop van 
excessief dure fosfaatrechten. Het resultaat is dat de grotere bedrijven meestal nog groter worden 
maar dat ter zelfder tijd hun financiele lasten onaanvaardbaar stijgen, nog afgezien van de huidige 
droogteschade. Daarom moet deze fosfaatwetgeving op termijn weer  verdwijnen. De nationale 
overheid is verplicht dit bij wet vast te leggen. In ieder geval dient dit fosfaatrechtenstelsel binnen 8 
jaar  afgeschaft te worden, waarbij nu reeds deze nieuwe wet in gereedheid wordt gebracht zodat 
melkveehouders hun bedrijfscompas kunnen richten op het tijdperk na dit fosfaatrechtenstelsel, 



waardoor wellicht ook de exorbitante fosfaatprijzen gaan afvlakken. Terug naar de boerengrond. Het 
is deze te scheppen duidelijkheid die een enorme stimulans te weeg zal brengen bij de jonge  
gefrustreerde bedrijfsopvolgers. Zij krijgen weer een toekomst, bevrijd van de ongezonde  
verstikkende papieren fosfaatwereld. Zoals U weet wordt de bedrijfsopvolging een steeds groter 
probleem. 
 
2        Het fosfaatplan van de Status aparte. 
 Het fosfaatplan van de status aparte met de inzet van de noordelijke grondgebondenheid, richt zich 
op dezelfde doelen, verwezen wordt weer naar de EK brief van Minister Wiebes van 14 juni 2018  
plan van aanpak punt G5. Wanneer de drie genoemde noordelijke provincies zouden besluiten de 
noordelijke grondgebondenheid via de Status aparte in te zetten of via een andere oplossing die leidt 
tot het zelfde resultaat en dit te willen bepleiten in Den Haag, is Marjolein Sonnema directeur-
generaal agro en natuur en vanaf 1 sept uitsluitend voor agro wellicht iemand die voorbereidende 
gesprekken met de noordelijke Gedeputeerden zou kunnen inleiden. Door haar familierelaties kent 
zij met name Friesland goed. Een gezamenlijke afspraak over het verbod op het gebruik van 
nitraatkunstmest in de melkveehouderij zou reeds een grote stap voorwaarts zijn. En is tevens een 
voorschot op de realisatie van de natuurinclusieve landbouw. 
 
3       Wie zond de dramacijfers naar Brussel? 
In de recente augustus editie van het landbouwblad Varifocus analyseert en ontleedt 
hoofdredactrice Geesje Rotgers tot in de details de malversaties rond de waterkwaliteit.  
Gegevens laten een dramatisch verslechtering van de waterkwaliteit zien voor Nederland. Wie heeft 
deze desastreuze landbouwcijfers samengesteld voor de Europese Commissie. De afgeleverde cijfers 
blijken de verantwoordelijkheid  te zijn van de Unie van waterschappen.  Een citaat: 
“De landbouw is in ons land opeens heel veel vervuilender geworden. In vier jaar tijd werd Nederland 
van bijna schoonste waterland gedegradeerd tot bijna vuilste waterland” (zie figuur 1). Het artikel 
van Geesje Rotgers is een landbouwtriller met intriges die de betrokken instanties en adviesorganen 
ontluistert en ontmaskert. Deze drama cijfers werpen beangstigende vragen op. Is er b.v. nog meer 
verkeerde  informatie op dit terrein verstrekt aan de Europese Commissie? Hierbij valt een keiharde 
conclusie te trekken. Nu we niet meer kunnen vertrouwen op de aangeleverde water kwaliteits -
cijfers aan Brussel waarbij de nationale overheid de eindverantwoordelijkheid draagt, dienen hier 
zwaarwegende consequenties aan verbonden te worden. Een van deze consequenties is, dat 
nogmaals de hierboven beschreven begrensde tijdsduur (looptijd) van het fosfaatrechtenstelsel bij 
wet snel geregeld wordt. Maar ook rechtvaardigt al dit feitenmateriaal dat melkveehouders die geen 
gebruik kunnen maken van de knelgevallen regeling en daardoor noodgedwongen hun 
melkveebedrijf moeten beeindigen soms in het ergste geval ook nog eens zelfmoord willen plegen, 
hoe dan ook geholpen moeten worden door de rijksoverheid . Het allerbelangrijkste argument om 
indertijd over te gaan tot de invoering van het fosfaatrechten stelsel was het behoud van de 
derogatie. Deze dramacijfers verstrekt aan de Europese Commissie, nogmaals verzwakken in ernstige 
mate de geloofwaardigheid gelet op een nieuwe toekomstige aanvraag voor de derogatie, nog 
afgezien van het feit dat de huidige derogatie slechts voor twee jaar verleend is. 
Tenslotte op 11 sept. aanstaande of later velt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het 
CBb) een vonnis in  de fosfaatbodem procedure. Als de in beroep gegane ernstig gedupeerde 
melkveehouders die vaak aan de rand van de afgrond staan deze zaak weer verliezen lijkt de 
rechtspraak een verlengstuk van de overheid te worden. We zullen het zien.” Wie zond de 
dramacijfers naar Brussel”, kan als onderzoek helaas natuurlijk niet meer ingebracht worden t.b.v. de 
knelgevallenverdediging. Een samenvattend tijdrovend betoog in de vakpers is voorlopig niet aan de 
orde. Door al deze  aktiviteiten heb ik mijn weidebedrijf in combinatie met de verplichtingen jegens 
het ANLB gelegen in het coulissenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden wat verwaarloosd. De 
niet verrichte boerderijwerkzaamheden hebben nu weer prioriteit. 
 
 



Netwerk Grondig en LTO Noord. 
 
Ik heb ruggespraak met Foppe Nijboer gevoerd een vriend van mij en voorzitter van Netwerk 
Grondig. De relatie met LTO Noord is zeer moeizaam. Er wordt van mij verwacht dat ik als vetweider 
eerst lid wordt van deze boerenvakbond. Zo niet dan is inspraak vrijwel onmogelijk. Ik voel mij echter 
in de eerste plaats fosfaatgelegenheidspublicist en kritische informant richting de politiek. 
 
Met vriendelijke groeten 
Japik Errit de Jong 
Witveensterweg 8 
9261 XW Eastermar. 
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