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Bestuur vraagt aandacht bij Kabinet voor
alternatief voor uitkoopregeling

 
5 miljard euro voor stikstofproblematiek
Deze week nam het Kabinet een besluit uit over een verruiming van de
uitkoopregeling voor boeren en over een pakket van herstelmaatregelen, die onze
natuurgebieden weer vitaal moeten gaan maken. En waar zij tevens wil laten zien dat
zij wil voldoen aan de uitspraak van de rechter inzake het stikstofdossier. 

Nu komt de suggestie van een Kabinetsbesluit altijd over dat daarmee de discussie
geslecht is, maar eigenlijk begint het dan pas, omdat onze volksvertegenwoordiging
er uiteindelijk mee akkoord moet gaan. En dat is geen gelopen race. Aan de stukken
in de media gisteren en vandaag kan je nu al zien (we hebben wat voorbeelden in
deze extra nieuwsbrief opgenomen), dat het zoals zo vaak een hoop gesteggel op
gaat leveren.

De reden dat wij als bestuur gemeend hebben te moeten reageren naar politiek Den
Haag is dat  heel veel geld van ons allemaal wederom wordt ingezet op een wijze die
uiteindelijk naar onze stellige overtuiging niet zal leiden tot een bestendige
verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch landschap. En zonder die
verbetering zal een investering in herstel van de natuurgebieden minder of misschien
wel helemaal geen duurzame waarde hebben.

Tweedeling moet verbinding worden
De maatregelen vergroten alleen maar de tweedeling in de hele discussie, waar we
eigenlijk de verbinding moeten maken tussen economie en ecologie. En bij het
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zoeken van verbinding kunnen burgerinitiatieven als de onze een rol spelen: de
consument niet alleen helemaal aan het eind van de voedselketen, maar ook
helemaal aan het begin: Als mede-eigenaar van de grond.

Stimuleer grondeigendom bij groepen burgers
Want alle goede bedoelingen van de laatste 60 jaar ten spijt: zolang je een zo
belangrijk iets als eigendom van grond alleen maar legt bij mensen, die daar hun
directe boterham mee moeten verdienen, dan is de praktijk dat economie altijd
voorrang zal krijgen boven iets kwalitatiefs als ecologie. Dat is niet altijd erg, zeker
niet. Maar in Nederland gaat het wel om 2/3 van ons landoppervlakte. En als daar
niet een substantieel deel een andere insteek krijgt, dan zullen we over 10 jaar voor
de zoveelste keer kunnen constateren, dat we miljarden euro's hebben uitgegeven,
maar dat onze biodiversiteit nog steeds in deplorabele staat verkeert. 
 
Hoe dan?
Als we toe willen naar een duurzamere samenleving, dan zullen we met elkaar
moeten leren dat duurzaamheid een prijs heeft. Je kan niet verwachten dat goed
voedsel tegen afbraakprijzen in de winkels ligt. We zullen dus moeten leren dat
extensivering van de landbouw en het afwenden van de snelle toepassing van
chemische bestrijdingsmiddelen niet kan, zonder dat dit voelbaar is in de eigen
portemonnee. Die bewustwording zal sneller verlopen als tegen deze nadelen ook
voordelen staan. Daar zijn we per slot mensen voor: voordeeltjes zijn we gek op met
elkaar. En dat is de kern van ons voorstel aan de minister en de rest van het
Kabinet:  "Maak landbouwgrond goedkoper voor burgerinitiatieven als Land van
Ons". 

Dat zal voor al die lokale burgerinitiatieven naast Land van Ons, die allemaal iets
goeds willen doen met landbouwgrond een enorme stimulans zijn. Simpel, maar
doeltreffend. En ja, er zijn ongetwijfeld gewiekste partijen, die hier vervolgens een
slaatje uit willen gaan slaan, maar daar hebben we wel wat creatieve oplossingen
voor.  

Laat ons weten of je het er mee eens bent
Voordat deze brief wordt verstuurd willen we graag van onze leden weten of deze
actie van ons op jullie instemming kan rekenen. Als je inlogt op MijnGrond kan je een
vraag hierover beantwoorden. Doe het nu even, want als we die steun niet hebben,
dan gaat de brief niet op de post. De enquête staat tot maandagochtend open. Klik
op de link naar:  MijnGrond , log in en ga bij Stemrondes naar Brief aan het Kabinet. 

NOOT: Er hebben in totaal 8 actieve vrijwilligers van ons meegelezen en geholpen
met de totstandkoming van de brief. Veel dank daarvoor.

Mocht je nog dringende vragen hebben of goede ideeën: schroom niet om ons te
mailen (bestuur@landvanons.nl) We beloven niet dat we iedereen ook snel en
adequaat een antwoord kunnen geven, maar lezen doen we het allemaal.

Vervolg
Als we uit jullie stem op MijnGrond scherp hebben dat deze brief op jullie steun kan
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rekenen, dan gaat hij uiterlijk Koningsdag op de post. En dan gaan we vervolgens de
aankomende dagen via sociale media, een persbericht en cc's naar de Tweede
Kamerfracties, onze insteek toelichten. En we hopen uiteraard dat het vervolgens op
brede steun kan rekenen bij al die beslissers. Dit kunnen we niet zonder jullie hulp.
Per slot zijn we geen lobby-organisatie (en dat willen we ook niet zijn eigenlijk). Maar
deze nieuwsbrief gaat inmiddels naar bijna 5.000 leden en andere geïnteresseerden
in Land van Ons. Jullie hebben allemaal een netwerk. Zet het in waar mogelijk en we
krijgen de stem die het verdient.

Hieronder hebben we de integrale tekst van de brief opgenomen.

Franke Remerie
(voorzitter bestuur)

Brief Bestuur Land van Ons aan Kabinet
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De missie van Land van Ons is een
kentering te bewerkstelligen in het
uitputten van grond en verdwijnen
van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit
het besef dat ons land en onze grond
letterlijk de bodem is onder ons

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.
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bestaan. En daarmee een tegenwicht
en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.
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