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‘Er wordt al veel te lang verstoppertje gespeeld’
LEEUWARDEN De overheid moet de
adressen van boerenbedrijven en
andere ondernemingen die zonder
natuurvergunning werken op last
van de Raad van State vrijgeven.

3500 bedrijven zijn
tussen 2015 en 2019
uitgebreid zonder
natuurvergunning

Deze week oordeelde de Raad van
State dat landbouwminister Henk
Staghouwer de adresgegevens van
dik 3500 Nederlandse bedrijven die
tussen 2015 en 2019 zonder natuurvergunning zijn uitgebreid, vrij
moet geven. Daarbij gaat het vooral
om boerenbedrijven die volgens de
oude PAS-regeling, die na 2019 werd
afgeschoten, geen stikstofvergunning hoefden te hebben. In Friesland
gaat het om 270 adressen.
Landbouworganisatie LTO Nederland is woedend. ,,Honderden boeren worden juridisch achtervolgd

terwijl ze altijd te goeder trouw hebben gehandeld’’, aldus woordvoerder Trienke Elshof in een verklaring.
Volgens haar loopt hun privacy gevaar.
Volgens Valentijn Wösten, die namens milieu-organisatie Mobilisation for the Environment de rechtszaak voerde, wordt er al ,,veel te lang
verstoppertje gespeeld’’ met de
adressen.
,,In november 2018 vroegen we al
om de openbaarmaking ervan’’, vertelt Wösten, ,,maar tot driemaal toe
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bleef het ministerie dwarsliggen.’’

Wat zat daarachter, denkt u?
,,De minister wilde een wit voetje halen bij de agrarische sector. De banden met de landbouwsector zijn
nauw. Niet voor niets maken we ons
ernstig zorgen over de kwaliteit van
het openbaar bestuur. De trukendoos van de veehouderijsector is
eindeloos.’’
Waarom zijn de adressen zo belangrijk?
,,Omdat er gedweild wordt met de
kraan open. Dit is nu al de derde golf
illegale bedrijven in dertig jaar tijd.
In de jaren negentig werden illegale
bedrijfsuitbreidingen gelegaliseerd
via de Interimwet ammoniak en
veehouderij, tussen 2005 en 2009
gebeurde hetzelfde en nu blijken opnieuw zo’n 3500 bedrijven illegaal te

zijn uitgebreid. De overheid wil ze allemaal legaliseren, maar ik heb geen
greintje vertrouwen in de staat van
dienst van het openbaar bestuur.
Natuurbelangen zijn een politiek
weeskind. De enige manier om achterkamertjespolitiek te voorkomen,
is volstrekte openbaarheid.’’

Veel boeren zijn nu bang voor een
heksenjacht.
,,Onzin. We gaan ons alleen richten
op grotere bedrijven vlak bij Natura
2000-gebieden. We willen een correcte oplossing binnen de wet en
binnen een redelijke termijn. We
zijn er niet per se op uit om bedrijven te sluiten, maar we gaan wel bij
provincies aandringen op handhaving van de Wet natuurbescherming. Die wet is er niet voor niets. En
vanzelfsprekend richten we ons niet
op al die 3500 bedrijven. Kom op

zeg. Daar hebben we de tijd en de
slagkracht niet eens voor.’’

Bent u blij met de uitspraak?
,,Ik word er niet blij van. Ik voel me
heel ongemakkelijk bij deze positie.
We zouden niet nodig moeten zijn,
maar we zijn het wel. Het landbouwministerie laat zich in gijzeling nemen door clowns en querulanten uit
de landbouwlobby.’’
Komt er een kentering in het landbouwbeleid, denkt u?
,,Vergelijk het met het eindeloze
touwtrekken over roken of de discussie over asbest. In de jaren zeventig werd daar al bloedserieus over
gesproken, maar twintig jaar later
werden pas serieus strepen getrokken. Ik weet niet of er nu een kentering komt, maar dit had al twintig
jaar geleden geregeld moeten zijn.’’

