
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 
Onderwerp: Tkn: brief aan Min.LNV met verzoek om gesprek - Afspraken over 
gebiedsprocessen 
Urgentie: Hoog 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Ter kennisname stuur ik u onderstaande mail aan Minister, inclusief de verstuurde brief in de 
bijlage. Dit raakt aan de processen in de gebieden, vandaar graag ook uw aandacht hiervoor.  

Hartelijke groet, 

Voorzitter 

Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

Internet: www.pov.nl |

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 
Aan:
Onderwerp: Verzoek om gesprek - Afspraken over gebiedsprocessen 
Urgentie: Hoog 

Geachte, 

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
(NMV),  Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) 
willen eerst helderheid over de plannen en goede afspraken met u maken, alvorens uitwerking wordt 
gegeven aan het Regeerakkoord. Het nieuwe Regeerakkoord en de grote stapel stikstofrapporten van 
2021 hebben op het platteland allerminst duidelijkheid gebracht. Integendeel, deze zorgen voor 
grote onzekerheid en veel onrust bij onze boerengezinnen.  

Wij zijn bereid om met onze mensen constructief aan overleggen deel te nemen en daarmee 
draagvlak onder boeren te vergroten. Maar instappen in processen met grote belangen en bedragen, 
die niet met landelijk afgesproken waarborgen zijn omgeven, leidt niet tot vruchtbare samenwerking. 

Voor verdere toelichting verwijs ik u naar bijgevoegde brief. Wij verzoeken u om een overleg 
hierover op korte termijn.  

Hartelijke groet, 

Voorzitter 

Postbus 240, 8000 AE Zwolle 
Internet: www.pov.nl  

mailto:info@pov.nl
mailto:info@pov.nl
http://www.pov.nl/
https://twitter.com/POVarkenshouder
mailto:info@pov.nl
mailto:info@pov.nl
http://www.pov.nl/
https://twitter.com/POVarkenshouder


POV - Postbus 240 - 8000 AE Zwolle 
 www.pov.nl - KvK 61024341 

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

Afschrift aan:  Provinciale Staten van Provincies 

Interprovinciaal Overleg (IPO) 

Datum: 17 januari 2022 
Kenmerk:  U220126 

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV),  
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) willen eerst 
helderheid over de plannen en goede afspraken met u maken, alvorens uitwerking wordt gegeven aan 
het Regeerakkoord. Het nieuwe Regeerakkoord en de grote stapel stikstofrapporten van 2021 hebben 
op het platteland allerminst duidelijkheid gebracht. Integendeel, deze zorgen voor grote onzekerheid 
en veel onrust bij onze boerengezinnen.  

Met het verschijnen van het Regeerakkoord is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan: een versnelling 
van de natuur- en stikstofambities van 2035 naar 2030. Bij het Regeerakkoord was er de aankondiging 
van ‘niet vrijblijvende gesprekken’ met boeren als vrijwilligheid onvoldoende oplevert. Daarnaast de 
beschikbaarstelling van 25 miljard euro voor de uitkoop van bedrijven, aankoop van gronden, 
innovaties e.d. Gelet op de beschikbare bedragen lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van 
duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.  

Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin provincies het voortouw krijgen. Die zullen 
ongetwijfeld gaan werken met ‘gebiedscommissies’ in allerlei varianten. Gelet op het Regeerakkoord 
en de zeer ingrijpende gevolgen die daaruit voortvloeien voor de agrarische sector en het platteland, 
vinden wij dat er éérst op landelijk niveau afspraken met ons moeten worden gemaakt.  

Er moeten vooraf heldere afspraken worden gemaakt over: 

• de randvoorwaarden voor die gebiedsprocessen;

• de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij de ecologische analyses, die nu overigens nog niet wordt
toegepast;

• zeggenschap, rechtszekerheid (o.a. PAS melders en vergunningen) en rechtsbescherming voor
boeren.

http://www.pov.nl/
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Wij zijn bereid om met onze mensen constructief aan overleggen deel te nemen en daarmee draagvlak 
onder boeren te vergroten. Maar instappen in processen met grote belangen en bedragen, die niet 
met landelijk afgesproken waarborgen zijn omgeven, leidt niet tot vruchtbare samenwerking.  

We gaan hierover graag op korte termijn met u in gesprek. 

Hoogachtend, 

 Voorzitter 
POV 

 Voorzitter NVP Interim voorzitter 
NMV  voorzitter NAV 
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