
Eastermar (Oostermeer) 18 juni 2018. 

Deze brief is gericht aan: De Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe en aan de Provinciale 
Staten van Groningen en Drenthe. 

Geachte Gedeputeerden en Statenleden van beide provincies. 

Bij dezen informeer ik U over een drietal brieven (a.b.c.) alsmede over de brief van 15 juni 2017: 
Herhaald pleidooi voor de grondgebonden landbouw, het is een oproep aan de Friese landbouw 
gedeputeerde Johannes Kramer. 

a. De besparingenbrief in de melkveehouderij van aardgaswinning in Groningen tot de
fosfaatbureaucratie van 14 juni 2018, bestemd voor de Minister van Economische Zaken en
Klimaat. Geachte bestuurders met deze besparingen zijn er voldoende gelden voor
plattelandsontwikkeling beschikbaar.

b. Mijn inbreng in het gemeentelijk monumentenbeleid van onze gemeente Tytsjerksteradiel
middels de brief en het verslag van 12 nov. en 23 nov. 2017. Deze schriftelijke stukken
hebben een raakvlak met de omvang van plattelandsgelden. Het is een lokaal voorbeeld met
een verbrede subsidie vraagstelling.

c. De weidebedrijven brief van 1 juni j.l. gericht aan de vaste commissie van LNV voor de
Tweede Kamer waarin op blz.5 gepleit wordt voor de afschaffing van de fosfaatpeildatum
van 2 juli 2015 ten gunste van de wettelijke mogelijkheden van de boerengrond. Op blz. 3
wordt gewezen op de fosfaatrisico’s bij het landschap. Op blz 26 wordt een verzoek gedaan
om het jongvee van het melkvee van de zeldzame runderrassen zoals de Groninger
blaarkoppen (zwarte en rode) adequaat te beschermen tegen de fosfaatreductie wetten. De
vragen en opmerkingen van de fractie van Groen Links van 26 april 2018 hebben uw steun
nodig. Kunt U als Provinciale Besturen voor het fosfaatdebat van 27 juni a.s. nog een spoed
steun betuiging versturen aan Den Haag. Groen Links verkeert op dit punt zelf In een
crisissituatie door het vertrek van de ervaren landbouwwoordvoerder Rik Grashoff. We
moeten deze prachtige dieren deze “levende juweeltjes”in het Groninger  weidelandschap
redden van de ondergang. De fosfaatwals die al zo veel kapot maakt dient hier gestopt te
worden.

Tot slot. 
Mijn pleidooi in de afgelopen jaren voor de noordelijke grondgebonden melkveehouderij hebben tot 
op heden niet voor een doorbraak gezorgd. Dat kan ook bijna anders als je  een eenling als eenzame 
vetweider te werk gaat. Maar ook gezaghebbende publicisten zoals Harm Holman, Jan Kees Vogelaar 
en nog vele anderen hebben de grondgebondenheid als ultieme mestwet niet op een hoger niveau 
weten te tillen. Daar hebben we de politiek voor nodig en niet de tot op het bot verdeelde LTO 
Nederland. En dan nog hebben we in het Noorden een groot nadeel. Het intensieve Zuiden beschikt 
over een sterke parlementaire lobby gevoed door het CDA en de VVD. Het extensieve Noorden heeft 
geen parlementaire lobby in Den Haag. In feite zijn het de grote belangen van de intensieve 
melkveehouders beneden de Grote Rivieren die Extensief Noord Nederland in een houdgreep 
houden. Daarom Geachte Provinciale Bestuurders, treedt in kontakt met uw collega Johannes 
Kramer en maak een  grondgebondenheidsplan met een strategie. U kent nu mijn visie. 

Met vriendelijke groeten 
Japik Errit de Jong 
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Eastermar (Oostermeer) 14 juni 2018. 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Postbus 20401 
2500 EK DenHaag 

Hoofdthema’s 
1. Besparingen in de melkveehouderij van aardgaswinning in Groningen tot de

fosfaatbureaucratie.
2. Op zoek naar gelden voor de plattelandsontwikkeling.

Zeer Geachte Minister E.D. Wiebes van Economische Zaken en Klimaat . 
N.a.v. mijn bijgevoegde  weidebedrijvenbrief van 1 juni 2018 gericht aan de Vaste Commissie LNV
van de Tweede Kamer kunnen de volgende onderwerpen (1.2.3.4.5) voor uw beleid van groot belang
zijn. Wilt U als U interesse toont inzake deze onderwerpen overleg plegen met de Minister van LNV
Mevrouw Carola Schouten.

1       Afbouw en einde gebruik van nitraatstikstof in de melkveehouderij.  
Om 1 kg nitraat of kunstmeststikstof te produceren heeft men 1 kubieke meter Groninger aardgas 
nodig. Afbouw en einde van deze vervuilende meststof bij de melkveehouderij leidt tot zeer forse 
besparingen op het Groninger aardgas. 

2      Een verbod op nieuw te stichten monovergisters en covergisters ten behoeve van de 
melkveehouderij zijnde een milieuvijandige bedrijfsaktiviteit. 
De reeds bestaande mestvergisters moeten binnen 10 jaar ontmanteld worden als deze vergisters 
onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoeringen in de melkveehouderij. Zuivelondernemingen kunnen 
door de inzet van deze milieuvijandige projekten gechanteerd worden. Immers grote machtige 
buitenlandse afnemers weigeren dan deze zuivel nog aan te kopen omdat er niet duurzaam wordt 
geproduceerd. Dit impliceert dat de (beschikbare) SDE miljoenen of misschien ook wel miljarden 
niet meer aangewend behoeven te worden voor de melkveehouderij. 
Dit levert opnieuw zeer forse besparingen  op en zal het prestige van de melkveehouderij bij de 
Nederlandse burgers flink doen stijgen. De vele Raad van State beroepen aangespannen door 
burgers en instanties tegen het oprichten van mestvergistingsinstallaties behoren dan tot het 
verleden. Nogmaals Nederland is een belangrijk zuivelland daar hoort geen mestvergisting bij die 
gebruikt wordt in de melkveehouderij. 
Toegepast in de melkveehouderij zorgen de voorwaarden van de onderwerpen 1 en 2 er voor dat de 
gemiddelde melkveehouder waarschijnlijk niet meer een beroep hoeft te doen op de derogatie en 
wij dus ook als nationale overheid veel minder afhankelijk worden van Brussel!! 

3     Gelden voor het plattelandsbeleid. 
Invoering van een BTW verhoging op voedsel van 1 of 2 % te besteden voor het plattelandsbeleid. 
Voedingskosten zijn nu 30 miljard evenveel als de kosten op medicijnen. Bij zo’n invoering stijgen 
voor de consument de kosten marginaal van 10 naar 10,2 %  van het inkomen. Het budjet voor 
plattelandsontwikkeling krimpt met bijna 15 % naar 455 miljoen (bron Leeuwarder Courant 2 juni 
2018). 
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 Dit blijkt uit de definitieve voorstellen die Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan recent bekend 
heeft gemaakt voor het gemeenschappelijk landbouw- en plattelandsbeleid (2021 – 2027) Met de 
voorgestelde BTW verhoging op voedsel kunnen we de Europese te korten aangaande de 
plattelandsontwikkeling toch nog financieren. 
4 .    Enkele projekten of aandachts gebieden die voor plattelandsontwikkeling in aanmerking komen 
en mijn persoonlijke voorkeur genieten. 
A .     De leefbaarheid in kleine dorpen die inwoners verliezen en te maken hebben met leegstand, 
verhogen, zowel voor ouderen als jongeren.  
B        Monumentale middeleeuwse kerken die in verval raken en meestal hun funktie hebben 
verloren behouden voor de instandhouding van ons cultureel erfgoed . We moeten er tevens voor 
zorgen dat de met name buitenlandse toeristen blijvend kunnen genieten van deze gebouwen en de 
omringende gewijde grond. Soms zijn deze kerken de opvolgers geweest van heidense tempels op 
dezelfde plek gesticht. 
C          Gemeenten die besluiten tot het aanwijzen van gemeentelijke monumenten stuiten vaak op 
felle tegenstand van hun inwoners als geen of nauwelijks subsidies verstrekt kunnen worden voor 
restauraties. Het betreft beeldbepalende gebouwen in de dorpen en in het buitengebied. Daarom 
moeten de gemeenten een beroep  kunnen doen op Europese plattelandsgelden. 
D        Restauraties van kleinschalige cultuurlandschappen in terreinen waar oude 
verkavelingspatronen vrij gemakkelijk hersteld kunnen worden zoals b.v. het aanleggen van 
verdwenen dwarswallen in een opstrekkende veenkoloniale verkaveling of het opnieuw zichtbaar 
maken van gemeente, dorps of markegrenzen langs perceelscheidingen of zandpaden met singels of 
sloten. De restauratie van deze z.g. groene kamers versterkt enerzijds de cultuurhistorische, de 
recreatieve en de ekologische  waarden anderzijds is er een grotere vastlegging van de CO 2 emissies 
door de extra aanplant van bomen, struiken of heggen. Deze restauraties vormen een belangrijk 
onderdeel van de overgang naar een natuurinclusieve landbouw. Voor deze overgang zijn 
subsidiegelden het zij uit Brussel hetzij uit Den Haag nodig. 
In het verlengde van deze restauraties van cultuurlandschappen liggen in het gemeentelijke 
buitengebied monumentale prachtige historische boerderijen. 
Soms nog met een agrarische funktie maar meestal uitsluitend met een woonbestemming. Kortom 
het betreft historische boerderijen in historische landschappen. Ook voor deze boerderijen met het 
kostbare onderhoud van rieten daken, zijnde geen rijksmonumenten maar wel behorende tot het 
culturele erfgoed, dienen in aanmerking te komen voor Europese subsidies. Voor meer 
achtergrondinformatie wordt verwezen naar mijn brief “Historische boerderijen in historische 
landschappen van 12 nov. 2017 en naar de inspreektekst monumentenbeleid van 23 november 2017 
gericht aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Tytjerksteradiel. Ik neem aan dat andere 
gemeenten kampen met dezelfde subsidieproblemen voor monumenten. 

E      Het bouwen van potstallen voor de melkveehouderij met een mestopslag die maximaal 10% 
bedraagt van de totale drijfmestproductie. Ruige mest verbetert leefomstandigheden van 
weidevogels. 
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F. De weidegang bij grote en megamelkveehouders is problematisch.
De huiskavel is vaak te klein om grote koppels melkvee te kunnen weiden. Om een vergrote huiskavel
voor weidegang te realiseren kunnen veetunnels soms voor een oplossing zorgen. Kavelruilen die
bijna altijd waardevolle landschappen beschadigen zijn dan minder urgent geworden.

G  5    De noordelijke grondgebondenheid ingezet als besparingsinstrument . 
Het als maar uitdijende mestdossier met de opeenstapeling van tijdrovende ingewikkelde 
fosfaatregels voor boer en ambtenaar tengevolge van de invoering van de peildatum 2 juli 2015, kost 
de schatkist elke dag onnoemlijk veel geld. 
 Tegelijkertijd moeten de melkveehouders steeds meer dure expertise inhuren om fosfaatbesluiten 
te kunnen nemen. De afschaffing van de peildatum 2 juli 2015 door een eenvoudige 
grondgebondenheidswet met een grondgebondenheidsdefinitie leidt tot gigantische besparingen en 
maakt een einde aan enorme frustraties bij melkveehouders.  
De  5 kenmerken in volgorde van belangrijkheid van deze wet: 

1. Koeienkoppen tellen en hektares tellen.
2. Boeren die een gemiddelde melkproductie hebben van 7500 kg of minder maken gebruik van

forfairtaire gehaltes
3. Boeren die 7500 kg melk of meer produceren hebben de keuze ze mogen forfairtaire of niet

forfairtaire gehaltes gebruiken.
4. De niet milieubelastende boer-boer transporten binnen een straal van 10 km dienen door de

Staten Generaal erkend te worden  als vormen van grondgebondenheid.
5. Inscharingen van melkjongvee naar niet melkleverende bedrijven zijn ten allen tijde

toegestaan mits de inschaarder volledig grondgebonden is en geen mest afvoert naar
derden.

In de afgelopen jaren heeft de melkveehouderij enorm veel schade en leed ondervonden van het feit 
dat we in Den Haag eerst iets heel ingewikkelds bedenken en onterecht bevreesd zijn voor Brussel, 
zodanig dat alles ontregeld is, door een veelvoud van regels. Dan later komen we tot bezinning en 
keren terug naar de invoering van praktische eenvoudige bodemwetten. Helaas bewandelen politici 
wel vaker zulke geldverspillende bureaucratische wegen. En onze politici hebben ook nog eens vrij 
spel. Zij hebben geen last van de media die hen controleren of diepgravende  onderzoeken starten. 
De  melkveehouders in het Noorden globaal van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn 
in meerderheid grondgebonden als we de BB transporten en de inscharingen mee mogen tellen. 
Snelle besparingen via het breekijzer van de grondgebondenheid dienen daarom te beginnen in het 
Noorden. 
Plan van aanpak. 
Tijdelijk wordt de overdracht van de nationale mestwetgeving overgedragen aan de Provinciale 
Besturen van Friesland, Groningen en Drenthe. Deze provinciebesturen schaffen de peildatum van 2 
juli 2015 onmiddellijk af en voeren de genoemde grondgebondenheidswet in vanaf 1 jan. 2019 of 
2020  Zuid Nederland krijgt een overgangstermijn t/m 1 jan. 2026. Vanaf die datum is de 
mestwetgeving weer een ongedeelde nationale aangelegenheid. 
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Tot slot. 
Geachte Minister Wiebes. 
De subsidieschotten tussen de ministeries van Landbouw en Economische zaken evenals de 
fosfaatschotten tussen de melkveehouderij en de varkenshouderij zijn onoverkomelijke blokkades 
voor het scheppen van een eenvoudige adequate besluitvorming over landbouwsubsidies  en 
fosfaatgelden bij beide ministeries . Waarom en ik herhaal kunnen we geen milieuvriendelijke 
potstallen bouwen voor o.m. de verbetering van het weidevogelbeheer met de vermelde SDE 
besparingen? 

Met vriendelijke groeten 
Japik errit de Jong 

Partijlid CDA en eerder publicist geweest bij fosfaat vraagstukken en ANLB vraagstukken. 



De gemeenteraad en het college van Tytsjerksteradiel. 
Raadhuisweg 7 
9250 AA Burgum. 

College van de gedeputeerde Staten Provincie Fryslan, Commissaris van de Koning de heer Arno 
Brok, portefeuille houder Johannes Kramer. 

Eastermar 12 november 2017. 

Historische boerderijen in historische landschappen. 

Ondertitel: een zoektocht naar Rijkssubsidies. 

Verantwoording : Japik Errit de Jong, veehouder met een weidebedrijf op het Witveen onder 
Oostermeer en streekamateur historicus. 

Inleiding: 
Geachte raadsleden, geachte colleges in het bijzonder de portefeuillehouder voor gemeentelijke 
monumenten de heer Geerling Schippers en de provinciale portefeuillehouder voor monumenten de 
heer Johannes Kramer. 
In de brief van 4 sept.  2017 heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel besloten om bepaalde 
panden aan te wijzen als gemeentelijk monument met de aanduidingen waardevol pand en 
beeldondersteunend pand. Het aanwijzen van een gemeentelijk monument vindt zoals gebruikelijk 
plaats via een bestemmingsprocedure. De laatste voorlichtingsbijeenkomst eind okt. J.l. in 
Staniastate te Oenkerk was goed georganiseerd en daarvoor alle lof om als gemeenteraad dit 
intiatief tot een succesvol einde te brengen. Op 23 nov. a.s. wordt in de gemeenteraad een 
opinieerend voorstel gedaan en informeert de raad het college. 
Met mijn brief: historische boerderijen in historische landschappen heb ik een aantal aanbevelingen, 
conclusies en adviezen verzameld over de aangewezen boerderijen die voorlopig geinventariseerd 
zijn als gemeentelijk monument met de aanduidingen waardevol en beeldondersteunend. In totaal 
komen er 80 boerderijen in aanmerking voor de status van gemeentelijk monument. In het 
buitengebied krijgen 52 boerderijen de aanduiding waardevol en 5 de aanduiding 
beeldondersteunend. 

Een duidelijk afgebakend onderscheid  is noodzakelijk. 
Er dient een duidelijk afgebakend onderscheid gemaakt te worden tussen boerderijen in de 
dorpskom en die welke liggen in het buitengebied. De boerderijen  in de dorpskom zijn niet meer 
rechtstreeks verbonden met het omringende landelijk gebied, destijds in de meeste gevallen was dit 
een kleinschalig wouden of coulissenlandschap met zeer hoge cultuurhistorische waarden. De nog 
bestaande historische boerderijen met een agrarische funktie en woonboerderijen, te midden van 
zo’n fraai landschap in het buitengebied dienen als gemeentelijk monument een hogere beschermde 
rang te verkrijgen in het gemeentelijk bestemmingsplan buitengebied, zodat deze historische 
gebouwen aanspraak kunnen maken op meer privileges en de daaraan gekoppelde toekomstige 
ruimere mate van subsidiegelden dan de boerderijen die zijn gelegen in de dorpskommen. Landschap 
en gemeentelijk monument vormen hier in mijn optiek een twee eenheid. 

Rieten daken. 
 De bescherming en het herstel van rieten daken van historische boerderijen is altijd een zeer 
kostbare investering geweest, waar vele eigenaren voor terug deinzen. De zeer gedreven wijlen  
gedeputeerde Anita Andriessen heeft dit enorme financiele probleem bij restauraties slechts ten dele 



kunnen oplossen. Toch is deze charismatische provinciale bestuurder van grote betekenis geweest 
voor de in 2009 beschikbaar gestelde subsidies voor rieten daken van boerderijen. Nogmaals haar 
inzet was buitengewoon groot. Als geen ander begreep Anita Andriessen dat de van oudsher 
monumentale boerderijen met golfplaten of met ernstig verwaarloosde rieten kappen, dat daardoor 
het zo belangrijke beeldbepalende karakter van deze gebouwen in het omringende landschap 
verloren was gegaan. Nu er door overheidsbesluiten geen substantiële subsidies meer verstrekt 
kunnen worden voor historische boerderijen en dus ook niet voor rieten daken heeft Friesland weer 
behoefte aan zo’n krachtige figuur die de politiek weet te overtuigen om het werk van Anita 
Andriessen nog eens te mogen voortzetten. 

Het moment dat de gemeenteraad heeft uitgekozen voor het aanwijzen en inventariseren van. 
gemeentelijke monumenten is gunstig. Een krachtig economisch herstel is in ons land aangebroken 
De langdurige malaise lijkt voorbij te zijn. De geschiedenis leert ons dat in tijden van welvaart de 
rijksoverheid sneller en gemakkelijker geneigd is subsidies te verlenen voor het cultureel erfgoed. Dit 
gegeven is een echte kans, benut die kans gemeentebestuur en gemeenteraad. Probeer de steun te 
verwerven van het Provinciaal Bestuur en ga in gesprek met de rijksoverheid om restauratie-
subsidies te bemachtigen voor een doel met een breed draagvlak zoals de bescherming en 
instandhouding van gemeentelijke monumenten. Zonder deze toekomstige gelden blijft de 
aanwijzing betreffende gemeentelijke monumenten een papieren loze administratie waarmee we in 
feite niets kunnen bereiken. 

De friese grondgebonden melkveehouderij als wapen voor het verkrijgen van 
monumentensubsidies. 
In het belang van de friese restauraties van cultuurlandschappen en met het streven naar een gezond 
bodemleven in samenhang met de reductie van broeikasgassen en gesloten klimaatakkoorden en 
tenslotte in het belang van de overgang naar een natuur inclusieve landbouw die b.v niet meer 
afhankelijk is van de nijpende structurele tekorten van de droge dooradering bij het ANLB van het 
collectief de Noardlike Fryske Walden (N.F.W), moet de rijksoverheid voor al deze nauw met elkaar 
verbonden gebieden en belangen subsidies doneren, als we het  wapen van de friese grondgebonden 
melkveehouderij in stelling brengen. De grote mate van de friese grondgebonden melkveehouderij is 
nog weer groter geworden door de uitspraak in het hoger beroep van het gerechtshof in Den Haag 
(31 okt 2017), waarbij dit Hof zonder dat het met een motivatie kwam, het vonnis vernietigde van de 
Haagse voorzieningenrechter van 2 mei 2017. Deze uitspraak in het hoger beroep verplicht, de zeer 
grote grondgebonden groep melkveehouders in Noord- Nederland, ondanks het groeiende overschot 
aan grond en aan ruwvoer hun melkveestapel op de valreep toch nog aanzienlijk te reduceren. De 
uitspraak kent ook gevaarlijke risico’s n.l. om onze grondgebondenheid met te lage veebezettingen 
rendabel te maken zullen veehouders veel meer gebruik maken van lucratieve  aangevoerde milieu -
en gezondheidsbelastende zuidelijke mest -transporten. Hier wordt zoals het Friesch Dagblad schreef 
een mokerslag toegebracht aan al die goedwillende grondgebonden melkveehouders. Ondanks deze 
tegenslagen en ik herhaal, de grondgebondenheid blijft als wapen een belangrijk breekijzer om 
rijkssubsidies te verkrijgen. De friese politiek moet in Den Haag dan wel eens met de vuist op tafel 
slaan: met de volstrekt duidelijke boodschap, dat de grondgebonden melkveehouderij industrieele 
vormen van landbouw afkeurt, verbiedt en uitsluit. Dit impliceert dat het Provinciaal Bestuur 
unaniem de zeer omstreden mestvergisting (verlies van organische meststoffen) met nieuwe 
monomestvergisters, scherp veroordeeld. Zo ontstaan er zeer omvangrijke  besparingen bij de 
rijksoverheid  voor een groene, duurzame,natuurinclusieve landbouw, doordat de gereserveerde 
honderden SDE produktie miljoenen in Friesland, ook op de boerenerven niet meer ingezet kunnen 
worden. Ik verwijs nog eens binnen dit kader naar de  Friesland Campina jumpstart projecten voor 
mono mestvergisting. En we pleiten dan tevens in concrete zin voor een nieuwe veel minder 
intensieve landbouw, die naadloos aansluit op de verwoorde ambities van de in mei 2017  door 
gedeputeerde Johannes Kramer uitgebrachte landbouwbeleidsnota. De klemmende vraag is,”hoe 
kunnen we een zodanig pleidooi maken”  gesteund door de meerderheid van onze burgers, dat zo 



overtuigend wordt gebracht door de politieke elite, dat de industriële besparingen van de 
rijksoverheid ook voor andere doeleinden ingezet mogen worden. 
 Nog een  zeer belangrijk gegeven. Onze grondgebondenheid vormt de beste garantie  dat de  breed 
verbreide mestfraudes in Zuid-Nederland zoals die zeer recent op 11 november werden bekend 
gemaakt door het NRC, hier niet plaats zullen vinden. Wij moeten er dan wel voor zorgen dat alleen 
de grond van het “it Heitelan” zo snel mogelijk bepalend wordt voor de mestwetgeving. 
Er komt daardoor tevens een einde  aan bijbehorende, allerlei complexe door  niemand meer te 
begrijpen geldverslindende regelgevingen. Deze bureaucratische regelzucht levert weer forse 
besparingen op in het buitengebied. 

Voorts worden de risico’s met mestvergistingsplannen als zijnde industriële vormen van landbouw 
steeds groter. Grote buitenlandse afnemers stellen volgens Friesland Campina steeds meer 
voorwaarden (denk aan de grupstal discussie) om hun zuivelproducten blijvend te kunnen 
exporteren. 
Het Provinciaal Bestuur moet ten koste van alles voorkomen dat de friese melkveehouderij in een 
situatie terecht komt dat deze tak gechanteerd gaat worden door het promoten en realiseren van 
milieuvijandige mestvergistingsprojecten in ons gewest. Nogmaals deze “naderende” chantage kan  
desastreuze financiele gevolgen hebben voor onze melkveehouders. Het verbod op nieuwe 
monomestvergisters op boerenerven verhindert dat er weer aanslagen gepleegd worden op 
waardevolle friese landschappen. Als we dan tegelijkertijd prachtige historische boerderijen 
restaureren in het buitengebied met behulp van de zo juist geschetste besparingen is dit een middel 
dat een zeer breed maatschappelijk draagvlak heeft en dit is goed voor het gedaalde prestige van de 
lokale en provinciale politiek. 
Tenslotte biedt deze brief, die begon met historische boerderijen in historische landschappen en 
eindigde met een zoektocht naar rijkssubsidies, wellicht aanknopingspunten voor de 
partijprogramma’s met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017. 
Mijn tweede nog uit te brengen brief is een vervolg op dezen monumentenbrief. Belangrijke 
onderwerpen in deze brief zijn;  

1. De degradatie van de cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied tengevolge van de 
overvloedige aandacht die geschonken wordt aan de bedreigde agrobiodiversiteit.

2. Omgevingsvisies en de verlening van omgevingsvergunningen in het coulissenlandschap van 
de NFW.

3. De inzet van de gave restanten van de friese cultuurlandschappen ten behoeve van de 
natuurinclusieve landbouw.

4. De evolutie van landbouw en landschap schept ook een nieuwe verantwoordelijkheid bij het 
Gemeente bestuur en bij de Gemeenteraad.

Met vriendelijke groeten.
Wytfean Eastermar
J.E. de Jong
 



23 NOVEMBER 2017. 

Betreft: inspreektekst monumentenbeleid gemeente Tytsjerksteradiel van Japik Errit de Jong 

Geachte raadsleden, geacht college en allen die interesse tonen voor het monumentenbeleid van 
onze gemeente. 
In mijn brief van 12 nov. j.l. historische boerderijen in historische landschappen heb ik mij 
gedeeltelijk in specifieke zin beperkt tot de boerderijen  met een agrarische funktie of als 
woonboerderijen in het buitengebied. 
Mijn inbreng vanavond bestaat grotendeels uit aanvullende toelichtingen die gelden voor alle 
historische panden die aan gewezen zijn met de status waardevol of beeldondersteunend. 

1 De gemeenteraad heeft zich met haar initiatief in het diepe gegooid en is nog onzeker over 
de uitkomst gezien een groot aantal mondelinge en schriftelijke zeer kritische reakties. Dit 
neemt niet weg dat dit belangrijke monumentenplan als onderdeel van ons cultureel 
erfgoed zonder meer de steun verdient van al onze medeburgers. 

2 Het moment dat college en gemeenteraad hebben gekozen is zonder meer gunstig. De 
welvaart in ons land groeit met de dag. De malaise ligt achter ons. In zulke tijden van 
voorspoed worden er altijd weer cultuur subsidies beschikbaar gesteld. Als ik goed ben 
ingelicht heeft de nieuwe minister van cultuur plotseling 237 miljoen euro vrijgemaakt voor 
cultuurdoelen. Daar kan de gemeente dus ook een beroep op doen. En ik denk dat er nog 
veel meer vissen in de cultuurvijver gaan zwemmen. 

En dan nu mijn belangrijkste boodschap. De gemeentelijke aanwijzingen zonder dat er substantiële 
subsidies verstrekt worden, leningen zijn niet relevant omdat die afgelost moeten worden, zonder 
subsidies blijft over een loze overbodige administratie waarmee we in feite niets kunnen bereiken. 
Komt er een goede adequate subsidieregeling dan zal de oppositie veel van haar ingebrachte 
bezwaren en argumenten verliezen. 

3 En dan het onderscheid tussen subsidies die door een cultuurminister of cultuur 
gedeputeerde verleend worden en de niet traditionele a conventionele subsidies in de vorm 
van vrijkomende gelden die niet meer besteed zullen worden in het buitengebied. Ik heb 
hier in mijn brief een alinea aan gewijd met het kopje. De friese grondgebonden 
melkveehouderij als wapen als breekijzer ter verkrijging van cultuursubsidies. De forse 
besparingen die hiermee gemoeid zijn, als we de subsidieschotten tussen departementen  
mogen slechten belopen in de honderden miljoenen. Een voorbeeld; mestvergisting is in 
Friesland een zeer omstreden aktiviteit. Het is een industriële vorm van landbouw die haaks 
staat op de gestaag niet te stuiten naderende natuurinclusieve landbouw. Ter illustratie, Er 
gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij of milieudeskundigen maar ook gewone boeren  
ontvouwen hun ideeen in de Leeuwarder Courant over de natuurinclusieve landbouw. Het is 
een hot item geworden. Een algeheel provinciaal verbod voor nieuwe op te richten mono en 
covergisters zou een geweldige stap voorwaarts zijn naar een werkelijke groene duurzame 
landbouw. Tegelijkertijd zou zo’n verbod honderden miljoenen SDE subsidies aan 
besparingen opleveren die in onze provincie  niet meer gebruikt zouden kunnen worden. In 
dit geval dan moeten de subsidieschotten tussen het Min. Van Economische Zaken en het 
Min. Van cultuur afgebroken worden. Dit moet mogelijk zijn, vooral als wij het belangrijkste 
wapen in stelling brengen: de grote groep grondgebonden melkveehouders van Noord-
Nederland dus ook van Fryslan keurt in meerderheid mestvergisting zijnde een industriële 
vorm van landbouw af. Voor hen maar ook voor onze burgers is en blijft de grond het 
ultieme eenvoudige en enige middel om het mestvraagstuk op te lossen. 

4 We moeten als dit monumentenplan vaste vormen aanneemt voor de scholen een 
monumentendag organiseren, waarbij de leerlingen kennis maken met de historische 
panden onder leiding van een gids b.v. zodat op deze manier de monumentendag een 



onderdeel wordt van de lokale geschiedenis. Als voorbeeld verwijs ik nog even naar het 
herdenkingsjaar in 2014 van mijn oom Dam Jaarsma (schrijver, dichter en verzamelaar van 
volksverhalen). De lagere scholen hebben toen ook met veel plezier meegedaan aan het 
Dam Jaarsma projekt. In mijn afsluiting , het is ook mijn hobby beklemtoon ik nogmaals aan 
het feit, dat historische boerderijen die nog omringd worden door in dit geval vaak een 
coulissenlandschap met een hoge landschappelijke waarde, zulke panden door hun 
bijzondere ligging een hogere status moeten hebben en verhoudingsgewijs ook meer 
subsidies mogen claimen in tegenstelling tot de boerderijen gelegen in de dorpskommen. De 
gemeentearchivaris Schelte de Beer verwoordde dit zo kernachtig. Hier zijn landschap en 
gebouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Dan mijn allerlaatste punt. 
De restauraties van boerderijen vergt grote investeringen met de daaraan gekoppelde 
subsidies. De gemeente kan dit  niet alleen. De steun van de provincie is daarbij noodzakelijk 
onwillekeurig denken we dan allemaal terug aan de charismatische wijlen gedeputeerde 
Anita Andriessen en haar rieten daken  projekten 

Dit is mijn bijdrage , ik dank U allen hartelijk.  



Eastermar 1 juni 2018. 

Aan de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer 
Binnenhof 4 
2513 AA Den Haag. 

Deze weidebedrijvenbrief is bestemd voor de fracties die schriftelijk vragen hebben gesteld (datum 
26 april 2018 kamerstuk nr 33037 -281 mestbeleid) n.a.v. de brief van de minister van landbouw 
mevrouw Carola Schouten van 29 maart j.l. Betreft Stand van Zaken fosfaatrechten. 

Inhoudsopgave: 
1. Verschillen tussen de weidebedrijven met een gemengd veebestand en de zoogkoeien

bedrijven.
2. De vetweiders een vergeten groep. De laatste levensfase van een voormalige melkkoe, hoge

vorm van dierenwelzijn. De kleine melkveehouder en de vetweider die zeer kleinschalige
landschappen beheren de cultuurdruk van de grote melkveehouder.

3. Diepe wortelstelsels klimaatdoelen biodiversiteit.
4. De bureaucratie van het ANLB en de fosfaatwetgeving welke een bedreiging vormen voor de

zeer kleinschalige landschappen.
5. Het voortbestaan van weidebedrijven met een gemengd veebestand (2),

De vetweiderij hangt af van het feit of de overheid een gemengd veebestand aanvaardt
inclusief met het fokken van  jongvee runderen bestemd voor de melkveeproductie
ontbrekende voorlichting overheid.

6. De bescherming van de zeldzame runderrassen bij melkvee.
7. Fosfaatbeleid in breder perspectief, de verzwakte geestelijke weerbaarheid van

melkveehouders, de psychische last en de verkoop van boerderijen, toenemende
fosfaatregelgevingen zijn te ingewikkeld geworden. De frustratie over de fosfaatbureaucratie

8. De boerengrond is de enige alles omvattende oplossing voor de melkveehouder. Het is ook
een maatregel om hem te verlossen van zijn fosfaatstress.

9. De peildatum 2 juli 2015 krijgt van de overheid een einddatum. Er komt een einde aan de
discriminatie en degradatie van de boerengrond.

Omschrijving van de doelgroep weidebedrijven met een gemengd veebestand  (1)  . Het betreft 
enerzijds weidebedrijven met een vleesveetak namelijk afgedankte melkkoeien slachtrijp maken en 
vrouwelijk vleesjongvee opfokken. Anderzijds bezitten deze weidebedrijven bestaande inscharings- 
faciliteiten voor jongvee van melkveehouders (al of niet met meerdere UBN nummers) of willen deze 
weideveehouders in de toekomst noodzakelijke inscharingen starten vanuit financiele overwegingen. 
Ook houden deze weidebedrijven zich soms nog bezig met het opfokken en verkopen van 
melkvaarzen aan melkveehouders. 

Vrijstelling van fosfaatrechten voor de zoogkoeienhouders groepen. 

In de kamerbrief van 29 maart j.l. informeert de minister van landbouw ondermeer de fracties over 
haar voorstel  om een vrijstellingsregeling voor vrouwelijk jongvee te treffen, waarbij afgeweken 
wordt van het huidige fosfaatrechtenstelsel bij niet melkleverende bedrijven. 



 Dit voorstel  van de minister nadat zij overleg heeft gevoerd met LTO Nederland en alle vleesvee 
organisaties komt tegemoet aan de gerechtvaardige bezwaren van de belangrijkste niet 
melkleverende vleesvee groep, de zoogkoeienhouders ervan uitgaande dat alle vereiste 
goedkeuringen verleend worden. 

 De initiatiefnemer achter dit voorstel de zoogkoeien houder Maurits Tepper uit Roderwolde heeft 
zeer goed voorbereidend werk verricht, moge dit duidelijk zijn! Helaas ligt voor het type gemengde 
weidebedrijven met de genoemde omschrijving de zaak gecompliceerder en genuanceerder. Ook 
deze veel kleinere groep dient door de overheid beschermd te worden tegen fosfaatregelingen die 
het voortbestaan van deze tak bedreigen sinds de invoering van de peildatum 2 juli 2015. 
Voorwaarden van de minister om in aanmerking te komen voor een fosfaatvrijstellingsregeling voor 
vrouwelijk jongvee bij niet melkleverende bedrijven. De minister komt in haar kamerbrief met de 
volgende eisen: 

1. Eventuele ontvangen fosfaatrechten van jongvee moeten ingeleverd worden.
2. Van het bedrijf afgevoerde runderen mogen niet aangewend worden voor de produktie van

melk in Nederland.
3. Ondernemers mogen geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij op hun

bedrijf hebben (zie blz 3 van de kamerbrief.)
Nagenoeg  staan de zelfde voorwaarden ook in de recente RVO brief van 18 mei j.l. “fosfaatrechten 
voor vlees veehouders en zoogkoeienhouders . 
Niet melkveehouders met een gemengd veebestand hebben doorgaans een beter (neven) inkomen 
dan veehouders die uitsluitend vetweider zijn, d.w.z. de reeds genoemde, geselecteerde ongeschikte 
melkkoeien aankopen en deze runderen in de loop van het weideseizoen van 1 april tot 1 dec. naar 
het slachthuis brengen, waarbij de P kwaliteit (worstkoe) van vaak afgedankte Holsteiners stijgt naar 
de slachtrijpe bevleesde hogere O kwaliteit. 
Een bedrijfsvoering die alleen gebaseerd is op de vetweiderij wordt sinds jaar en dag structureel karig 
beloond. Vetweiders aanvaarden dit alles met een zekere berusting vanwege de aanwezige financiele 
reserves. Wel heeft het tot gevolg dat er steeds minder vetweiders over blijven. Daarmee verdwijnt 
ook de onontbeerlijke kennis van dit aloude boerenvak. De tijd dat bijna elk dorp met name op de 
klei vetweiders had en de daarmee verbonden romantiek is reeds lang voorbij. 
De onzekere toekomst van dit agrarische ambacht waar van de beoefenaars de vetweiders 
nauwelijks zijn georganiseerd en andere boerenvakbonden hun belangen behartigen, mag geen 
vrijbrief zijn om dan maar de te wijzigen fosfaatregelgeving niet aan orde te stellen in de Tweede 
Kamer en daar geen oordeel over te vellen. Waarom dient de Tweede Kamer zich te buigen over 
deze vergeten groep? 

De kleine groep vetweiders vervult in maatschappelijk opzicht een uiterst belangrijke rol . 
 Zij zorgen ervoor dat de ongeschikt geworden versleten koeien, die vaak in de melkveehouderij 
topsport hebben bedreven in hun laatste levensfase mogen genieten van een welverdiende rust 
meestal geweid in kleinere rustige koppels. Het grote leger critische burgers, dat deze topsport 
veroordeelt omdat het een voortdurende stalstress zou veroorzaken met de bij behorende 
prestatiedwang. Al deze ongeruste en soms boze Nederlanders zullen toch positieve en gelukkige 
momenten en gevoelens ervaren rondom de geschetste levensfase van een voormalige melkkoe als 
zij het vlees van zo’n rund eten. 



 Zo mogen we vaststellen dat we hier te maken hebben met een der hoogste vormen van 
dierenwelzijn bij volwassen runderen. Veel meer voormalige melkkoeien hebben recht op zo’n 
prachtige laatste rustperiode als de dieren tenminste weidegang gewend zijn.  
Helaas de afnemende belangstelling binnen de kleine groep voor dit vak blokkeert zulke 
diervriendelijke projekten. Hoe kunnen we dit veranderen? Zijn er nog mogelijkheden met het oog 
op de nieuwe EU doelen na 2020 binnen het kader van de transitie naar een natuurinclusieve 
landbouw? 
Tenslotte het weiden van kleine koppels bevordert de instandhouding van kleinschalige 
cultuurlandschappen. 

Fosfaatrisico’s bij het landschap. 
 De cultuurdruk van grote melkveehouders en megamelkveehouders op de landschapselementen, de 
restanten van het kleinschalige cultuurlandschap, blijft onverminderd hoog. In Friesland vragen nog 
steeds vele boeren al of niet met behulp van Provinciale kavelruilen gemeentelijke 
omgevingsvergunningen aan om sloten met elzensingels te verwijderen teneinde opnieuw 
perceelsvergrotingen te realiseren. De geeiste gemeentelijke compensaties zijn bijna altijd 
schaambegroeingen kennen geen levensvatbaarheid en de handhaving van deze nieuwe landschaps- 
elementen is sporadisch en gebrekkig. 
In de rest van intensief Nederland zullen we hoogstwaarschijnlijk dezelfde problematiek tegen 
komen. Vetweiders en kleine melkveehouders hebben met hun kleinere kudden geen last van deze 
cultuurdruk. Immers zij hebben geen behoefte aan grootschalige percelen. Deze boeren voorzien in 
een grote maatschappelijke en enorme recreatieve behoefte om deze zeer kleinschalige agrarische 
Percelen van ruwweg gemiddeld 2 ha. en lager te behouden voor onze samenleving. Het zijn 
percelen met unieke cultuurhistorische waarden die het verleden concreet verbinden met het heden. 
Het is deze intense, intieme belevingswaarde waar veel toeristen en burgers zo graag van willen 
genieten zolang dit landschap nog bestaat. Of zullen we dit landschap straks alleen nog kunnen 
bezichtigen bij beschermde landgoederen? 
De fijnmazige verkaveling van dit landschap waarbij de dwarswallen of singels nog een dominante rol 
spelen bezitten dankzij deze inrichting bovengemiddelde biodiversiteits volumes. Ook vinden we in 
deze landschappen nog oude graslanden van omstreeks 1950 of eerder met diepe wortelstelsels en 
een hoog organisch stofgehalte wat de CO 2 uitstoot zeer aanzienlijk reduceert. Vetweiders weiden 
hun koeien in terreinen met dezelfde klimaat bestendige eigenschappen.  
Opvallend is de sterke verdichte graszode. 
Laatste landschapsopmerking. Zeer nadelig en op den duur funest voor de nog bestaande 
cultuurlandschappen is frustrerende bureaucratie met dure controleoverlappingen van het ANLB in 
het bijzonder gelet op de beheereenheden in de coulissenlandschappen na afschaffing van de 
bergboerenregeling  en de oprichting van collectieven. 
De fosfaatregeling maakt het bestaansrecht van kleine melkveehouders zeer onzeker. Dit  
Houdt in dat we zonder meer moeten vrezen voor het voortbestaan van de zeer kleinschalige 
landschappen die deze kleine boeren nu nog beheren. De klemmende vraag in dezen zin is, waarom 
heeft de overheid geen knelpuntenregeling ingesteld voor deze boeren op grond van zeer 
zwaarwegende landschappelijke criteria? 



 Langzamerhand wordt duidelijk dat tengevolge van de fosfaatwetgeving melkveebedrijven versneld 
weer groter worden. Nog grotere koppels melkvee moeten een plek zien te vinden in het boerenland 
vanuit een melkveelokatie. In algemene zin kan  
deze ontwikkeling rampzalig zijn voor de bijzondere kleinschalige landschappen door de stijging van 
de beschreven cultuurdruk. Onderkent de Minister van LNV deze fosfaatlandschapsrisico’s.? 
In Noord-Brabant doet zich een ontwikkeling voor zegt men waarbij n.b. grondgebonden  
melkveehouders hun boerderijen verkopen. 
Allemaal weten we hoe ruilverkavelingen uit de vorige eeuw verwoestende aanslagen hebben 
gepleegd op de bijzondere kleinschalige landschappen. In oostelijk Nederland zijn bv complete 
esinrichtingen verdwenen enz. enz. Worden de resterende pareltjes van ons landschap nu ook nog 
eens de dupe van de fosfaatwetgeving? Kamerleden dienen zich terdege te bezinnen op deze 
landschapsvraagstukken. 

 Weidebedrijven met een gemengd veebestand (2). 
De hoge mate van dierenwelzijn, de instandhouding zeer kleinschalige landschappen, en het halen 
van Europese klimaatdoelen, maken stuk voor stuk bewust of onbewust deel uit van de 
bedrijfsvoering van een vetweider. In alle opzichten is de vetweiderij een vorm van de in gang 
gezette natuurinclusieve landbouw en kan zij daarin een rol van betekenis spelen en misschien is dit 
nog te zwak uitgedrukt. Het voortbestaan van de vetweiderij is met de voorwaarden zoals de 
minister van LNV die noemt nog brozer geworden. 
In haar reeds vermelde brief van 29 maart en de RVO brief van 18 mei j.l. betreffende niet 
melkleverende bedrijven. 

 De toegang tot melkveebedrijven wordt volledig afgegrendeld. Er mogen geen jongveerunderen 
gehouden worden al of niet met behulp van inscharingen bestemd voor toekomstige 
melkveebedrijven, wil men in aanmerking komen voor een jongvee fosfaatvrijstelling. Deze 
afgrendelingsmaatregel brengt het voortbestaan van de vetweiderij als zodanig in gevaar. De veel 
winstgevender  opfok van melkjongvee is een noodzakelijke financiele aanvulling. De opfok spreidt 
de risico’s en is een belangrijke motivatie voor met name jonge ondernemers om de vetweiderij te 
behouden voor Nederland. Veehouders van weidebedrijven met een gemengd veebestand maar ook 
zij die in de nabije toekomst uit financiele overwegingen willen kiezen voor een gemengd 
veebestand, dienen wel door de overheid instaat gesteld te worden om voor melkjongvee 
fosfaatrechten te mogen aankopen indien een algehele vrijstelling voor jongvee niet aanvaard wordt. 

Voor vleesjongvee moeten dan deze ondernemers de afweging maken of zij opteren voor de 
voorgestelde fosfaatvrijstelling en nogmaals is zo’n fosfaatvrijstelling  voor vleesjongvee niet in strijd 
met het (tegelijkertijd) aankopen van fosfaatrechten voor gebruiksjongvee. De minister zal op dit 
punt meer duidelijkheid moeten verschaffen in een tweede RVO brief voor niet melkleverende 
bedrijven. 



Fosfaatbeleid vanuit een breder perspectief. 
De schade die het fosfaatbeleid te weeg brengt is langzamerhand dis proportioneel geworden. De 
verzwakte geestelijke weerbaarheid van vele melkveehouders is een feit geworden. Steeds meer 
melkveebedrijven staan daarom te koop. Naast benarde financiele fosfaatproblemen waarvan boerin 
Agnes en boer Frans van Boer zoekt vrouw zulke aangrijpende voorbeelden zijn  geworden, is ook de 
psyschische last steeds vaker een motief dat melkveehouders besluiten hun boerderij te verkopen. 
Het zijn deze ongezonde leef en werkomstandigheden waarop deze minister van LNV geen antwoord 
heeft. Ook zij lijkt voort te borduren op het uiterst gebrekkige en wankele beleid van Staatssecretaris 
Martijn van Dam. Jonge bedrijfsopvolgers raken meer en meer gedemotiveerd door aanhoudende te 
ingewikkelde fosfaatwetgevingen. En de bureaucratie neemt steeds grotere vormen aan. Iedereen 
weet dit maar er gebeurt niets. En dat is zeer beangstigend voor de toekomst van onze 
melkveehouderij. Bovendien is het doden van super mooie (drachtige ) melkkoeien, jongvee pinken 
en soms bijna nog kalveren ter wille van het solidariteitsbeginsel in strijd met alle christelijke en 
ethische waarden. Deze afschuwelijke veetragedies zouden de franse boeren nooit hebben laten 
gebeuren, maar wij leggen het hoofd gewillig op het Haagse hakblok. Ook de verregaande aantasting 
van het eigendomsrecht is in strijd met de grondbeginselen van het liberalisme. 

 De  boerengrond en de peildatum van 2 juli 2015. 

 De inzet van de boerengrond is de enige oplossing om ons in de nabije toekomst te bevrijden van 
deze te ingewikkelde bureaucratische fosfaatstress. De overheid heeft nu de onverbiddelijke plicht 
de melkveehouders zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. En dit kan als zij een besluit neemt 
waarbij de peildatum van 2 juli 2015 op termijn vervangen wordt door een alles omvattende 
mestwetgrondgebondenheid . Daarbij is het noodzakelijk dat de minister voor deze wet een definitie 
van grondgebondenheid ontwerpt en daartoe zelf het initiatief neemt. Het is de overheid die nu aktie 
dient te ondernemen niet de tot op het bot verdeelde boeren organisatie LTO Nederland met de 
scherpe onoverbrugbare tegenstellingen tussen Noord en Zuid- Nederland. Het is de immense 
historische fout geweest van Staatssecretaris Martijn van Dam door destijds blijvend te kiezen voor 
een peildatum en niet voor de inzet van de boerengrond. En zo is dit Haagse onzinnige  mestmoeras 
ontstaan. 

In ieder geval moet de definitie van grondgebondenheid aan de volgende voorwaarden voldoen. 
De stikstofkunstmest moet binnen acht jaar afgebouwd worden en wordt daarna verboden. Om 1 
kilo stikstof te produceren is 1 m Groninger aardgas nodig. Stikstofkunstmest is een grote vervuiler 
veelal ten nadele van de organische balans (koolstofverarmer) en ten nadele van de kwaliteit van 
grond, voedsel en biodiversiteit. Ook is het een negatieve vegetatiestuurder met de massale 
productie van Engels raaigras ( zeer eenzijdig grasbestand en ondiep wortelstelsel) nitraat kunstmest 
maakt boeren armer en verhoogt de emissie voor broeikasgassen. 

Nieuwe mestvergistingsinstallaties zowel co als monovergisters mogen niet meer geplaatst worden 
met ingang van 1 jan. 2019. De ontmanteling van bestaande installaties moet plaats vinden binnen 
10 jaar. Zo komt er een einde aan deze milieuvijandige projekten die gesubsidieerd worden met 
miljarden SDE subsidies. Geen peperdure high tech landbouw meer in de melkveehouderij. Er mag 
alleen nog duurzame melk geproduceerd worden. 



De vraag is nu of de afbouw van nitraatkunstmest  voor de gemiddelde melkveehouder mede met de 
inzet van BB transporten en LTO buurtkontrakten derogatie nog noodzakelijk maakt. 

Geachte  Minister van LNV kies een vervangingsjaar uit en zorg voor een adequate definitie van de 
grondgebondenheid. Deze zozeer gewenste zekerheden zijn van cruciaal belang voor onze 
uitgebluste melkveehouders en hun bedrijfsopvolgers. 
 Dankzij zo’n besluit komt er een einde aan de degradatie en discriminatie van de boerengrond. 
Immers de gehate suprematie van de peildatum  
van 2 juli 2015 met de vermelde te gecompliceerde verstikkende regelgevingen voor onbepaalde tijd 
ingezet en ingevoerd, dit alles resulteert dan in een definitief fosfaateinde. 
Alleen dan kunnen de melkveehouders weer functioneren zoals zij dat zelf zo graag willen. De 
melkveehouderij krijgt weer een toekomst die niet meer uitzichtloos is. 

Tot slot Groen Links vraagt aandacht voor de bescherming van het melkvee van zeldzame 
runderrassen zoals de zwarte en rode Groninger blaarkoppen enz. enz. Deze runderrassen zijn 
essentieel voor het behoud van het cultureel erfgoed zo wordt gesteld. Uitgaande van de te 
verwaarlozen jongveefosfaatproductie van deze runderen van 15750 kg moet er toch onder 
bepaalde voorwaarden een vrijstelling verleend kunnen worden als deze Groen Links cijfers kloppen. 
Het zou vreselijk jammer zijn en kan desastreuze gevolgen hebben voor het voort bestaan van deze 
runderrassen als de traditionele landbouwfracties van het CDA en de VVD dit standpunt van Groen 
Links niet daadwerkelijk gaan ondersteunen. Het is toch bizar dat met deze zo geringe 
jongveefosfaatproductie cijfers de overheid talmt om een fosfaatvrijstelling voor melkvee te 
verlenen. Terwijl diezelfde overheid jaarlijks importvergunningen verstrekt voor honderdduizenden 
mestkalverenmuit de Oostbloklanden, sommigen spreken zelfs van800.000 per jaar. 
Dichtgetimmerde fosfaatschotten tussen de melkveehouderij en de grondloze kalvermesterij maken 
dit van overheidswege allemaal mogelijk. Niets is dan onmogelijk, als we kijken naar immense 
aantallen importmestkalveren met hun fosfaatexcreties. Echter als het gaat over de uiterst kleine 
fosfaatexcretie bij zeldzame runderrassen op grond van de Groen Links berekeningen, weigert de 
overheid op dit moment een fosfaatvrijstelling te verlenen voor  het jongvee van dit melkvee. Dit valt 
aan onze Nederlandse burgers toch niet meer uit te leggen.  Nationale overheid toon eindelijk eens 
respect voor uw burgers bij het nemen van fosfaatbesluiten en waak zorgvuldig over ons cultureel 
erfgoed. 

P.S. Als deze brief die op de valreep is verzonden op vrijdagavond j.l. tengevolge van de vertraging 
door langdurige ruggespraken, wellicht op gespannen voet staat met het  reglement van orde, hoop 
ik dat de bijeenkomst op 27 juni a.s. over deze onderwerpen , aandacht besteed wordt aan mijn 
inbreng als Tweede Kamer leden nu daardoor in verlegenheid worden gebracht. 

Met vriendelijke groeten 
Japik errit de Jong 
 

Publicist geweest voor de fosfaatregelgeving voor vetweiders. 



Wytfean – Eastermar, 16 juni 2017 

Herhaald pleidooi voor de grondgebonden  landbouw. 

Een bijdrage voor de discussie in de Provinciale Staten op 21 juni a.s. over de in mei uitgebrachte 
beleidsbrief van de provincie naar een duurzame landbouw. 

De essentie van dit herhaald pleidooi is, dat het voor de landbouw gedupeerde een handleiding is om 
met het inzetten van deze beleidsbrief de Tweede Kamer opnieuw te benaderen over de 
stagnerende wetgeving  inzake een gedwongen grondgebondenheid GVE’s per hectare. Vele keren 
heb de afgelopen jaren pleidooien geschreven voor de grondgebondenheid zowel op regionaal 
gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Deze brief is tegelijkertijd het belangrijkste onderdeel 
van de Statenbrief van 6 juni 2017. 

Centrale thema’s in deze brief. 

1a: Uw missie in Den Haag op mijn verzoek in het licht van de ambities van de van de landbouw 
beleidsbrief van me jl. 

1b: verloren terrein terugwinnen. 

2. Grondgebondenheid  een gegroeide grondgebondenheid als de ultieme oplossing voor het
mestvraagstuk.

3. industriële vormige landbouw met mestfabrieken en mest vergisters.

4. Niet bestede SDE in Friesland gebruiken voor te korten bij het agrarisch natuur en
landschapsbeheer. ( A & LB) En de financiering van de pilots bestemd transitie naar een
natuurindustrie landbouw.

5. LTO Nederland als vertouwde gesprekspartner en adviseur.

Geachte Johannes Kramer, 

Landbouw gedeputeerde provincie Fryslan. 

Mijn verzoek aan u gedaan aan het begin van de landschapsbrief van 20 maart 2017 over de 
grondgebondenheid heeft geleid tot de ook aan u verzonden brief beide Tweede kamer brieven en 
de publicatie in de Boerderij vandaag met de subtitel: ‘’Grondgebondenheid zet industriële landbouw 
op zijspoor.’’ In de Tweede kamer brief van 6 juni heb ik namens vele extensieve  melkveehouders 
een beroep op u gedaan opnieuw een pleitbrief te schrijven over de Noordelijke grondgebondenheid 
ten einde.  Daar een politieke omwenteling of omslag te bereiken aangaande de grondgebondenheid 
met GVE normen. Mijn verzoek aan U sluit aan bij uw landbouwbeleidbrief met een duurzame 
natuurinlusievelandbouw. Ik verwijs naar de verwoorde ambities op bladzijde 4 van dit stuk en het 
citaat op bladzijde 10, ‘’Inzet van de provincie is een grondgebonden melkveehouderij met GVE’s per 
ha. ‘’  economisch ecologisch en landschappelijke doelen in een harmonisch evenwicht brengen en 
het tegelijkertijd scheppen van een groter maatschappelijk draagvlak, zo zou men deze 
landbouwbrief kunnen samenvatten. Uw missie richting Den Haag kan nog aanzienlijk in gewicht 
toenemen, als u weet te bewerkstelligen dat de nationale politie terugwind ten gevolgen van haar 
opstelling in het melkveefosfaatreductieplan, door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op basis van 
de gedwongen grondgebondenheid. Wij worden dan tevens verlost van de overdaad aan 
ingewikkelde mestregelgevingen; kortom van de mestburocratie. ( zie brief van 6 juni 2017, punt 2 
mestfabel). Terrein dat nu ingenomen word door gevoerde of nog te voeren fosfaatprocedures; 



samengevat in de kern: ‘’ wie corrigeert Staatssecretaris Martijn van Dam, zijn dat de rechtbanken of 
de Tweedekamer? De Boodschap in de Tweedekamer om opnieuw de Friese of Noordelijke 
grondgebondenheid te bepleiten kan nog veel belangrijker worden en wellicht tot een succes leiden 
als u uw landbouwbeleidsbrief inzet op zodanige wijze dat achter de ambities van deze brief ook een 
daadkrachtig Provinciaal Bestuur staat. En de beleidsmakers in Den Haag overtuigd, dit wil zeggen 
dat ze in Den Haag oprecht gaan geloven dat Friesland koploper wil zijn en een voortrekkersrol wil 
vervullen, op weg naar een duurzame, groene, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. En 
dan nu de gegroeide grondgebondenheid. In uw beleidsbrief wordt hier geen aandacht aan besteed. 
Bij het onderwerk Milieu en Duurzaamheid op bladzijde 7 word vermeld dat de gemiddelde 
veebezetting in onze provincie 2,5 GVE’s per hectare is. Wij hadden een fosfaatoverschot en 10 
procent daarvan moest in 2015 verplicht verwerkt worden. Deze cijfers zijn misleidend om dat ze 
ontleend aan het jaar 2015. De gegroeide na de peildatum van 2 juli 2015 en de huidige fosfaat 
reducerende maatregelen  doen vermoeden dat er nauwelijks nog een fosfaat overschoot is anno 
2017. Dit betekend in de praktijk dat we in de Friese melkveehouderij afscheid kunnen nemen van 
mestverwerking en dus van industriële vormen van landbouw.  

De vraag is nu of we de beschikbare SDE miljoenen, die niet meer ingezet kunne worden in onze 
provincie, dan mogen besteden aan de structurele nijpende tekorten van het ANLb, maar ook voor 
aanvullende financieringen van pilots en proeftuinen voor de transitie naar een natuurinclusieve 
landbouw. Als zulke wensen vervult worden door Ministerie van Economische zaken krijg uw 
beleidsbrief concrete doelen die gerealiseerd kunnen worden.  

Tot slot LTO Nederland is jarenlang de vertrouwde gesprekspartner geweest van de provinciale en 
nationale bestuurders en beleidsmakers; LTO Nederland als verlengstuk van de productie landbouw 
in tegenstelling tot de toekomstige duurzame landbouw waarbij landbouw, economie en ecologie is 
(zie schema bladzijde 3 van uw beleidsbrief). Bij u bespeur ik dat heimwee naar die oude vertrouwde 
LTO met haar opdrachten en adviezen die je gewoon kon uitvoeren. Maar ook Statenfracties van het 
CDA en de VVD leeft dit gevoel in brede kring. Helaas deze nostalgische verlangens vormen een 
blokkade voor de ambities, zoals u die zelf verwoord heeft in deze landbouwbeleidsbrief van mei  j.l. 
Ik heb begrip voor deze vriendschappen maar op termijn bieden deze vriendschappen geen 
oplossing, dat moge duidelijk zijn! Daarnaast zal u ook in overleg dienen te treden met de grote 
natuurorganisaties om hun steun te verwerven voor uw duurzame plannen. Jammer genoeg is er in 
de beleidsbrief geen plek ingeruimd voor de rol van de grote natuurorganisaties en hun expertise. En 
dan mijn laatste vaak herhaalde conclusie in de brieven nu gericht aan de Provicaal Bestuur: ‘’Voor 
de milieu vriendelijke fosfaatreducerende (gegroeide) grondgebonden landbouw blijft LTO 
Nederland een boeren organisatie die op dit punt, intern tot op het bot verdeeld is! Door de zeer 
tegengestelde belangen binnen haar ledenbestand van ruwweg intensieve melkveehouders in Ziud-
Nederland en extensieve melkveehouders in Noord-Nederland,  is LTO Nederland volstrekt niet in 
staat de gedwongen grondgebondenheid met GVE’s onvoorwaardelijk te steunen. ‘’Deze impasse, 
deze padstelling binnen LTO Nederland noodzaakt de politiek dat ze de regie over een alles 
omvattende wetgeving voor grondgebondenheid zelf in handen neemt. Voor meer informatie word 
verwezen naar onderwerp 5, de impasse van LTO Nederland in de Tweedekamer brief van 15 mei 
2017 en naar de publicatie van Boerderij van 15 mei j.l. en van de publicatie in de Boerderij vandaag 
van 26 mei j.l. 

Verantwoording,  

Japik Errit de Jong  




