Nieuwsbrief SOS actiegroep
Vrijstelling latente ruimte nu en in de toekomst! Behouden van toegewezen fosfaatrechten.
Geslaagde demonstratie Den Haag
Woensdag 27 juni waren we in grote getale in Den Haag. Minstens 150 mensen waren op een voor
melkveehouders bijna onmogelijk tijdstip naar Den Haag getogen, om hun ongenoegen over het
fosfaatbeleid t.a.v. de biologische melkveehouderij kenbaar te maken.
Er was die dag een Algemeen Overleg (AO) gepland van de landbouwcommissie, waar ook minister
Schouten aan zou schuiven. Om haar was het ons te doen. Het vrijstellingverzoek wordt namelijk door
het ministerie beoordeeld (niet door de politiek), waar minister Schouten verantwoordelijk voor is. Tot
nog toe bleef ons schriftelijk verzoek om vrijstelling onbeantwoord, terwijl de Kamer wel antwoord
kreeg. In een brief aan de Kamer wijst de Minister geheel in haar eigen context ons verzoek af, zonder
dat ze ook maar op één argument van ons in gaat.
Onder het mom van, als de Minister geen antwoord aan ons geeft dan halen we het antwoord zelf wel
op, zijn we dan ook naar Den Haag getogen.
Hierbij zou de actie die uitstraling dienen te hebben, wat het beleid van minister Schouten
veroorzaakt. Namelijk de doodsteek van de biologische melkveehouderij, uitgebeeld in de vorm van
een rouwstoet. Publicitair een uitstekende keuze aangezien de pers in grote getale meer hiervan meer
wilde weten om dit vervolgens ook te publiceren.
De minister was duidelijk minder over de actie te spreken. De afspraak die met het ministerie was
gemaakt, dat de minister naar de actie toe zou komen, werd afgezegd. Daarvoor in de plaats mocht
maar een kleine delegatie met de minister spreken voor aanvang van het AO.
In dit (korte) overleg is de minister nogmaals duidelijk gemaakt, wat de effecten van haar fosfaatbeleid
zijn voor de biologische sector. Ook is haar in dit gesprek meermaals de mogelijkheid geboden met
ons mee te gaan in de mogelijkheid tot vrijstelling voor de biologische melkveehouderij binnen de
fosfaatwet. De minister was echter duidelijk vooringenomen geen enkele toezegging richting ons te
doen en verschool zich hierbij (volkomen onterecht) achter de politiek.
Enkel dat wij schriftelijk antwoord zouden krijgen op ons schriftelijk verzoek, was het enige wat op dat
moment kon worden toegezegd.
Hiermee kwam onze actie tot een einde. De druk op de minister was behoorlijk opgevoerd, mede door
de enorme publiciteit. Een druk die de minister tijdens het AO nog steeds kon weerstaan en waar ze
maar weer eens duidelijk maakte dat de biologische melkveehouderij mede de veroorzaker is van het
fosfaatprobleem en geen mogelijkheid en reden vond om ook maar iets aan de ontstane situatie t.a.v.
van de biologische melkveehouderij te doen.
Met deze houding hebben we haar na de vergadering nog weer kunnen confronteren, met name dat
wij zwaar geraakt zijn dat wij weer als medeveroorzaker van het fosfaatprobleem worden aangemerkt,
terwijl de biologische melkveehouderij juist de oplossing is. De onmachtige houding van de minister
die samen met de politiek feitelijk alleen maar in onmogelijkheden debatteerde, gaf ons het idee om
haar mee te geven dat wij graag eens met haar in gesprek zouden willen gaan over juist de
mogelijkheden.
Deze zijn er voor de biologische melkveehouderij wel degelijk. Dit gesprek heeft ze toegezegd, maar
ze wil daarmee geen valse hoop opwekken.
Daarmee kon de dag toch nog enigszins positief worden afgesloten. In het gesprek wat inmiddels is
vastgelegd, krijgen we nogmaals de mogelijkheid onze visie met daarbij de mogelijkheden toe te
lichten.
Al met al een zeer bewogen dag, met uiteindelijk voor dat moment een maximaal te behalen resultaat.
Vanuit onze organisatie bedanken we een ieder die hierbij aanwezig was of op wat voor wijze dan ook
een bijdrage hieraan heeft geleverd. Jullie grote opkomst was voor ons hartverwarmend, de rouwstoet
was waardig en met elkaar hebben we mogelijk een stap de goede richting uit gezet. Bedankt
hiervoor.
Hier staat ook een mooie weergave met wat beelden: http://www.biojournaal.nl/artikel/30066/Bio-boermede-veroorzaker-Daarmee-raak-je-ons-echt-zwaar

Waar draait het om
Een basisregel in de wetgeving is, dat een wet geen onbedoelde bijeffecten mag hebben. Hierbij geldt
dat elke specifiek benadeelde groep apart beoordeeld dient te worden. Ook in de meststoffenwet is dit
geregeld in de vorm van een eventueel te verlenen vrijstelling. De door ons aangeven argumenten om
voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, zijn dan ook specifiek gericht op waarom de huidige
fosfaatwet ten nadele is van de biologische melkveehouderij.
Dit is belangrijk aangezien de minister ons continue juist binnen de door haar opgestelde kaders
plaatst. Opgestelde kaders waar wij nou juist onbedoeld en onevenredig door worden benadeeld. Dit
is niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook sectorbreed, terwijl wij van het achterliggende beoogde doel
van de fosfaatwet (behoud derogatie) niet eens gebruik kunnen maken.
De minister verwijst hierbij wel, dat haar beleid goedgekeurd is door Brussel. Echter, zoals hierboven
is aangegeven, is de mogelijkheid van vrijstelling in de wet verankerd. En heeft Brussel (commissie
milieu/nitraatcomité) schriftelijk laten weten dat een aparte regeling voor de biologische
melkveehouderij te rechtvaardigen is.
Woorden als bijvoorbeeld; knelgevallen, starters, grondgebondenheid, nieuwbouw en jonge boeren
worden door ons niet genoemd, aangezien de minister hierbij direct verwijst naar de regelingen die
hiervoor al in de fosfaatwet zijn opgenomen. Bij het wel noemen van deze argumenten ondersteunen
we juist hierbij de minister in haar argumentatie dat de biologische melkveehouderij als aparte groep
niet wordt benadeeld door de fosfaatwet. Dit neemt niet weg dat deze regelingen individueel soelaas
kunnen bieden.
Als u in gesprek bent over de biologische melkveehouderij en fosfaatrechten wilt u dan pleiten voor
een aparte regeling voor de gehele biologische melkveehouderij en NIET spreken over
bovengenoemde woorden.
Argumenten die wel door ons worden genoemd zijn o.a., dat het beleid van minister Schouten;
•

zorgt voor ONBALANS binnen de GEHELE biologische sector, zowel ECONOMISCH als
ECOLOGISCH

•

de biologische boeren op HOGE KOSTEN jaagt, wat leidt tot:
o Faillissementen; fosfaatrechten zijn niet terug te verdienen
o (biologische koeien geven minder melk)
o Ongelijke concurrentiepositie op de interne Europese markt
o Het stagneren van de ontwikkeling van de biologische melkveehouderij

•

zorgt voor het VERGROTEN van het MESTTEKORT, ook voor de biologische AKKERBOUW

•

de VEROORZAKER van het mest/fosfaatoverschot in de gangbare landbouw STEUNT en ons
daarvoor laat betalen

Afspraak minister gepland
Na ons aandringen op een gesprek over de mogelijkheden die we zien, heeft de minister laten weten
hierover met ons verder te willen praten. Dit zal door ons samen met de advocaten goed voorbereid
worden, zodat we de contouren van een mogelijke regeling kunnen presenteren en de vragen die daar
over gesteld worden, kunnen beantwoorden. Het overleg met de minister is inmiddels gepland voor de
eerste helft van september.
Markt niet wagenwijd open
We houden ook in de gaten dat een regeling de markt niet wagenwijd open zet. Om die reden is Eko
Holland sterk betrokken bij en vertegenwoordigd in de SOS-actiegroep. Het is een regeling voor de
hele biologische melkveesector, waardoor ook bij aankoop of pachten van meer grond, melkvee op
die grond gehouden kan worden. Misschien is het nu nog niet van belang voor u. In de toekomst vast
en zeker wel!

Uw bijdrage is (nog steeds) hard nodig!
De boeren in de SOS-actiegroep zetten zich (soms bijna dag en nacht) belangeloos in voor de
vrijstelling van de latente ruimte, nu en in de toekomst, met behoud van de toegekende
fosfaatrechten. Grondig/FBBF faciliteert de lobbyist van de SOS-actiegroep.
De advocaten, zoals eerder vermeld, helpen ons met de voorbereiding van de gesprekken in Brussel
en Den Haag. Daarnaast wordt, nu het antwoord van de minister binnen is, gewerkt aan een
procesadvies. Dat betekent niet persé dat we meteen gaan procederen, maar dat we bekijken of dat
wat de allerbeste route is. Als een andere route beter is, zullen we die weg (eerst) nemen.
Waarschijnlijk zal het ook beter zijn om eerst het gesprek met de minister aan te gaan en als ook dat
niets oplevert, pas te gaan procederen. Maar wellicht ontkomen we er niet aan om toch eerder
stappen daarin te zetten. Mr. Holtz-Russel is nu bezig om dit advies aan ons op te stellen (inclusief
een vaststelling van de kosten). Daarbij wordt alle relevante nationale en Europese jurisprudentie
betrokken. Er worden dus nu al flinke juridische kosten gemaakt.
Aangezien het om een vrijstelling voor alle biologische boeren gaat, is het reëel dat een groot deel van
de (juridische) kosten door alle biologische melkveehouders zelf wordt opgebracht d.m.v. een
donatie/storting aan onze SOS-actiegroep.
Van Eko Holland hebben we direct een grote bijdrage binnen gekregen om de SOS-actiegroep te
ondersteunen. Zo’n veertig boeren (stand 4-7-2018) hebben inmiddels hun bijdrage gestort, waarvan
de meesten 300 euro maar anderen veel meer, waarvoor dank! Dit heeft tot nu toe circa € 14.000
opgebracht. Veel biologische melkveehouders hebben hun bijdrage dus nog niet geleverd,
terwijl we die bijdrage wel heel hard nodig hebben!!!
Wij zouden graag zien dat een ieder die nog geen bijdrage heeft overgemaakt, per omgaande
een bedrag van minimaal 300 euro overmaakt op onderstaand rekeningnummer. U kunt u
bijdrage storten op een rekening van BOUT advocaten: NL 95 DEUT 0619410221 onder vermelding
van “bijdrage (juridische) kosten biologische melkveehouders“.
Wilt u in de omschrijving ook uw mailadres opnemen als dat nog niet bekend is?
Op rekening advocaat?
Het overmaken van geld richting een advocatenkantoor kan weerstand oproepen. Wij begrijpen dat,
maar hebben voor deze constructie gekozen, zodat wij gebruik kunnen maken van hun bestaande
faciliteit en wij onze kostbare tijd voor de inhoudelijke kant kunnen gebruiken. Wij vragen hiervoor uw
begrip. Wij hebben overigens volledig inzage in de overgemaakte bedragen.
Met uw steun kunnen we als SOS actiegroep verder in de strijd tegen een rechtvaardiger
(fosfaat)mestbeleid. Dank hiervoor.
We zijn nog steeds van plan om elders geld aan te boren, maar dat is ons bij de maatschappelijke
organisaties nog niet gelukt. Door te laten zien dat het ons als sector veel waard is, zullen wij alsnog
proberen om het resterende bedrag via een eigen actie te vergaren.

www.sosbioboeren.nl

