
Geachte Commissaris der Koning, geachte gedeputeerde, 
 
Met de voorgestelde plannen van het kabinet rond de stikstofreductie die het kabinet met de 
kamerbrieven van ministers van der Wal en Staghouwer aan de tweede kamer hebben gestuurd, is er 
grote onrust ontstaan bij de agrarische ondernemersgezinnen in uw gemeenten. 
 
Honderden boerengezinnen, gezinnen waarvan de kostwinners in aanverwante sectoren werken, en 
dienstverlenende bedrijven zijn in een onmenselijke perspectiefloze onzekerheid gestort door 
overheidsfalen dat grote gelijkenissen vertoont met de afhandeling van de mijnbouwschade en de 
toeslagenaffaire. 
 
Meer en meer wordt duidelijk dat er heel veel mis is gegaan bij de overheid bij de totstandkoming 
van de plannen. Zo wordt er met gedateerde data gewerkt, wordt er niet gemeten, met modellen 
gerekend die niet geschikt zijn, en worden er eerder gemaakte afspraken rondom planologische 
schaduwwerking geschonden. 
 
Inmiddels zijn we al sinds 2019 onze vergunde status kwijt en zitten de bedrijven volledig op slot. 
Geen investeringen meer kunnen doen en bedrijfsovernames die stil komen te liggen zijn het gevolg. 
Banken investeren namelijk niet meer in bedrijven die geen geldige NB vergunning, geen geldige PAS 
melding hebben of die als interimmer niet vergund zijn. 
 
Alle beloftes ten spijt hebben we nog steeds geen vergunningen weer gekregen. Sterker nog het 
kabinet heeft een perspectiefloos draconisch stikstofreductieprogramma over de schutting gegooid 
bij de provincies. Één op de vier bedrijven dreigt hiermee te verdwijnen in onze provincie. 
 
Er wordt op geen enkele manier naar ons geluisterd en niet met de sector samen gezocht naar 
oplossingen.  
 
Volgens ons is er maar één oplossing mogelijk en dat is dit plan naar de prullenbak verwijzen en 
opnieuw naar de tekentafel. Er moet een wetswijziging komen die de Kritische Depositie Waarde als 
enig juridisch toetsbaar instrument voor de bepaling van de toestand van de natuur uit de 
Natuurbeschermingswet haalt.  
 
Wij zijn ten einde raad en vragen u, uw college en Provinciale Staten ons te steunen en het Kabinet 
en de Tweede Kamer te verzoeken te stoppen met het doorvoeren van de plannen. 
 
Tot nu toe hebben wij ons altijd constructief opgesteld in het overleg en bij acties. Het heeft onze 
voorkeur dat te blijven doen. Mocht het Kabinet echter besluiten toch door te gaan met dit 
beleidsvoornemen en mocht de provincie hier ook mee gaan werken dan blijft ons geen keus en gaan 
we in hard in verzet. Het is genoeg! Het aantal zelfmoorden onder collega’s is nog nooit zo hoog 
geweest, de eerste faillissementen zijn een feit en er is alleen maar duisternis aan het einde van deze 
tunnel. Het continue framen van de sector eist zijn tol.  
 
Wij rekenen op u als inwoners van de provincie Groningen dat u het ook niet toe zult laten dat de 
sociale cohesie van het platteland ontwricht wordt door wanbeleid en dat u voor de stemming van 
dinsdag ook uw geluid laat horen naar Den Haag. 
 
Want als onrecht wet wordt is verzet een plicht.  
 
 
Voor uw boeren, uw burgers en uw leefbaarheid van het platteland  


