
 
 

Beste CDA-ers in Drenthe, 

Valse start    

Op 10 juni jl. zijn de brieven van minister van der Wal en minister Staghouwer naar de 2de Kamer 
gestuurd en daarmee kwam het kabinet met de stikstofplannen naar buiten. Kort samengevat is de 
boodschap als een mokerslag binnen gekomen. Allereerst bij de boerengezinnen. In de afgelopen 
dagen hoorden we veel boosheid en ongeloof. Ook is er veel radeloosheid. Waar soms al generaties 
het land bewerken en een bedrijf met passie wordt gerund, wordt door een kaartje met kleurtjes 
zomaar een streep gezet. “Dit kan toch niet zomaar” hoor je veelal! Het is ongehoord en zonder 
compassie. Dit is niet zoals wij met elkaar in dit land willen omgaan en niet de manier om tot 
oplossing te komen voor een breed maatschappelijk probleem.  

Er wordt door veel ondernemers aan verduurzaming gewerkt. In Drenthe is ons programma 
Duurzame melkveehouderij een voorbeeld voor andere provincies. Gezamenlijk werken we aan het 
programma Boer, Burger Natuur Drenthe (BBND). Maar met de brief en het inmiddels beruchte 
kaartje in de brief van minister van der Wal is nu sprake van een kille sanering van onze landbouw. 
Klip en klaar: dat kunnen, willen en mogen we niet accepteren!   

Slecht kaartje 
Het kaartje, onderdeel van de brief van minister van der Wal, moet van tafel. Uit de toelichting van 
het RIVM blijkt inmiddels dat er politieke keuzes zijn gemaakt om tot deze indeling met kleurtjes te 
komen en dat gaat voorbij aan wat er al in de provincies wordt gedaan. De poging in een kaartje de 
opgave samen te vatten is wat ons betreft mislukt. Daarbij geeft het kaartje ook een onjuist beeld 
waar nu precies per gebied de uitdaging zit. In plaats van duidelijkheid zijn er heel veel vragen!  Ons 
Kamerlid en woordvoerder landbouw, Derk Boswijk, heeft inmiddels een groot aantal 
aandachtspunten benoemd en veel vragen gesteld. Terecht!  

Bijsturen moet. 
Heel stevig. In Drenthe wordt er op het stikstofdossier goed samengewerkt. Nadrukkelijk willen we 
meer aandacht voor innovatie, een perspectief voor onze boeren en duidelijkheid voor de Pas-
melders en interimmers. Dat er voor boeren die te goeder trouw hebben gehandeld nog steeds geen 
oplossing is, is een schande! Zo kan het niet goedkomen. 

Er klopt meer niet 
Onaangenaam zijn we verrast dat nu blijkt dat plotseling het hele natuurnetwerk Nederland (NNN) 
onder de opgave valt waardoor veel meer delen van Drenthe (onterecht) een opgave hebben van 
meer dan 95 % emissiereductie. Dat klopt echt niet en gaat voorbij aan afspraken die zijn gemaakt. 
Dat de KDW (een modelmatige norm) als instrument wordt gehanteerd, is niet goed. Het gaat toch 
om de staat van instandhouding van onze natuur? Derk Boswijk heeft daarover een motie 
ingediend, die breed is gesteund in Tweede Kamer. Dat is iets anders dan kil een percentage noemen 
op een kaartje. Wat is de Kritische Depositie Waarde nu eigenlijk? In ieder geval niet dat daarmee is 
verzekerd dat de natuur zal zijn hersteld.   



De stikstofuitstoot moet naar beneden. De uitspraak van de Raad van Staten dwingt ons ertoe. De 
afspraak was dat alle sectoren bij zouden dragen in de reductie. Alleen voor de landbouw zijn nu 
doelen gepresenteerd. In die zin dat er wel doelen zijn voor wat de landbouw voor de natuur moet 
doen, maar niet voor de voedselproductie. Er is, tegelijk met de stikstofplannen, een brief van de 
minister van landbouw verschenen maar dat is vooral veel tekst zonder concrete acties. De simpele 
conclusie is dat we daar ook in Drenthe niet veel mee kunnen. Veel vragen aan de agrarische sector 
en weinig zelf bieden. Boeren moeten gaan voor kringlooplandbouw, zegt minister Staghouwer. 
Maar vervolgens duurt het nog wel even voordat de mestwetgeving is aangepast! Vraag je 
inhoudelijk naar de invulling van grondgebondenheid, komt er geen antwoord. Een gemiste kans en 
respectloos vooral naar onze boeren. 

Een taak 
Daarom heeft onze Tweede Kamerfractie een taak. Met elkaar moeten we Den Haag, de komende 
weken, scherp houden. Deze stikstofaanpak moet van tafel! We vragen om een eerlijke aanpak, 
waarbij het instrumentarium ruimhartig beschikbaar is. Op 1 juli a.s. is er een fysieke bijeenkomst 
regio Noord in zalencentrum Van Veen, Witterhaar 14 in Assen. Pieter Heerma (fractievoorzitter) en 
Derk Boswijk (lid Tweede Kamerfractie) zullen ook aanwezig zijn. Meld u aan en maak duidelijk wat u 
van de Haagse plannen vindt. 
Daarom hebben we ook in Drenthe een taak. Zowel vanuit de gedeputeerde - als vanuit de fractie 
van provinciale Staten - kunnen we niet accepteren wat nu voorgelegd is. Bijsturen moet en kan, 
omdat de aanpak gebiedsgericht moet. Wij zullen en willen juist daarover het gesprek voeren met 
onze boeren en belanghebbenden! 

Het Drentse landschap kan niet zonder boeren en niet zonder natuur. Wij allemaal kunnen niet 
zonder voedsel. 

Als we met een beetje Drentse nuchterheid naar het geheel kijken, dan is er juist in Drenthe ruimte 
voor natuur en landbouw. Zonder tegenstelling, weg van enkel de modellen, goed afgewogen. Daar 
gaan we met elkaar voor! 

We houden u graag op de hoogte de komende weken. 

Henk Jumelet, Gedeputeerde provincie Drenthe 
Siemen Vegter, woordvoerder stikstof en landbouw in de CDA-fractie Drenthe                                                                
Bart van Dekken, voorzitter CDA-fractie Drenthe 

Kijk hier naar de beantwoording van gedeputeerde Henk Jumelet op vragen in Provinciale Staten van 

Drenthe https://www.youtube.com/watch?v=ZicTc23cvDU 

Lees hier het interview in Nieuwe Oogst https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06/10/henk-
jumelet-als-het-raakt-aan-onrecht-heb-je-aan-mij-een-slechte 
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