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Stikstofuitstoot

Rechtbank wil rapporten zien van undercover- 
agent die zelfmoord pleegde 

Verdachten bedreigingen GGD’ers in Heerlen 
onder voorwaarden vrijgelaten

Het verslag van een under-
coveragent die na een riskant 
 onderzoek in de drugswereld 
zelfmoord pleegde, moet toch 
openbaar worden gemaakt. Justi-
tie wilde het geheim houden, 
maar de rechtbank in Breda beval 
maandag dat het wordt toege-
voegd aan het strafdossier in de 
zaak van het doelwit van de ope-
ratie, Joop M. uit Zevenbergschen 
Hoek. De raadsman van Joop M. 
heeft de rechtbank meermalen 
gevraagd om het undercoverrap-
port toe te laten voegen aan het 
dossier. De officier van justitie 
wilde dat niet, omdat het niet is 
ondertekend. Daardoor kan hij 
niet instaan voor de betrouw-

baarheid ervan, zei hij. M. wordt 
verdacht van de invoer van 
1.300 kilococaïne via de haven 
van  Vlissingen. Hij zou contact 
hebben met verschillende 
drugsorgani saties. Om zijn  
netwerk en misdrijven in kaart te 
brengen, kocht de politie het 
huis naast hem. De undercover-
agent deed zich meer dan een 
jaar voor als joviale buurman. 
Toen hij een intieme relatie kreeg 
met de vrouw van M. werd de 
druk te hoog en pleegde hij zelf-
moord. Volgens de raadsman van 
M. heeft justitie regels geschon-
den met de undercover operatie. 
Ook denkt hij dat het rapport 
ontlastend bewijs bevat. 

De rechter-commissaris in 
Maastricht heeft maandag twee 
verdachten van bedreigingen van 
GGD-medewerkers onder voor-
waarden op vrije voeten gesteld. 
De 48-jarige man uit Hoensbroek 
en de 49-jarige vrouw uit Heerlen 
zaten sinds vrijdag vast na inci-
denten bij priklocaties in Heerlen. 
Ze mogen de komende snelrecht-
procedure nu in vrijheid afwach-
ten. Op 2 maart moeten ze zich 
voor de rechter verantwoorden, 
maakte het Openbaar Ministerie 
maandag bekend. De twee mogen 
de komende tijd niet in de buurt 
van GGD-priklocaties  komen, ‘ten-
zij het is om gevaccineerd te wor-
den’, aldus de rechtbank. De rech-
ter- commissaris verbond aan 

hun vrijlating maandag ook de 
voorwaarde dat ze op 2 maart bij 
de inhoudelijke behandeling van 
hun zaak in de rechtszaal verschij-
nen. Het gaat om mensen die het 
vaccinatiebeleid in twijfel trek-
ken. Zij drongen eerder deze 
maand prikplekken van de GGD 
binnen en vielen volgens de ge-
zondheidsdienst medewerkers en 
bezoekers lastig. Ze zouden mede-
werkers van moord en genocide 
hebben beschuldigd.Ook was er 
volgens de GGD een klein hand-
gemeen. De GGD deed daarop 
 aangifte bij de politie. De verdach-
ten hebben zich volgens het OM 
schuldig gemaakt aan mishan-
deling, bedreiging en belediging 
van de GGD-medewerkers.  

Hondsdolle versie van Mardi Gras
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Een chihuahua is uitgedost als Baby Yoda uit Star Wars voor 
de Dog Parade in New Orleans. De gekostumeerde honden-
optocht is onderdeel van de Mardi Gras-traditie en wordt 
sinds 1992 jaarlijks georganiseerd door Krewe of Barkus, een 
organisatie die zich inzet voor dakloze dieren. Foto / AFP

Zitten duizenden boeren     o
Ruim een kwart van de stikstofuitstoot bij de melkveehouders wordt 
veroorzaakt door het uitrijden van mest en het beweiden van koeien. Dat is 
geen klein bier. Tegenstrijdige wetgeving over een natuurvergunning hier voor 
leidt tot slepende juridische procedures. De boeren voelen zich de klos. 

Door Yvonne Hofs

E
rik Kamphuis, melkveehou-
der te Hardenberg, begrijpt 
er deze maandag helemaal 
niets van. Hij heeft zich al-
tijd aan de regels gehouden 
en toch zit hij nu weer bij de 

rechter. Samen met boer Grolleman 
uit Heeten, boerin Pelleboer uit Mas-
tenbroek en vertegenwoordigers van 
melkveehouderij Kippers uit Witha-
ren. Botte pech voor hen, want de mili-
euorganisatie Mobilisation for the En-
vironment (MOB) heeft hun boeren-
bedrijven er willekeurig uitgepikt als 
voorbeeldcases in een marathonpro-
ces tegen de provincie Overijssel.

Het megaproces draait om stikstof. 
Het gaat over het ontbreken van na-
tuurvergunningen bij zo’n dertig 
Overijsselse veehouderijen. Zes zit-
tingsdagen heeft de rechtbank in 
Zwolle voor de zaak uitgetrokken. En 
dit is nog maar het topje van de ijs-
berg: de juristen van MOB hebben in 
het hele land tientallen rechtszaken 
lopen om overheden (meestal provin-
cies) te dwingen tot adequate natuur-
bescherming. De meeste grijpen terug 
op een baanbrekend arrest uit mei 
2019 van de hoogste bestuursrechter, 
de Raad van State. Die uitspraak ver-

Koeien in Gelderswoude: niet alleen de uitstoot van de stal telt mee, maar ook die in het weiland. 

plicht overheden de schadelijke stik-
stofneerslag in Nederlandse natuurge-
bieden aantoonbaar te verminderen, 
voordat provincies en gemeenten 
nieuwe economische activiteiten die 
stikstof uitstoten mogen toestaan.

De overheid leeft het stikstofarrest 
slecht na, vindt de milieuorganisatie. 
Bijna drie jaar na het arrest heeft het 
kabinet amper concrete maatregelen 
genomen die de stikstofuitstoot wer-
kelijk verminderen. Sterker, het Rijk, 
provincies en gemeenten zoeken juist 
overal de wettelijke grenzen op om 
maar zo veel mogelijk te kunnen bou-
wen en stikstof-producerende bedrij-
ven, waaronder biomassacentrales en 
veehouderijen, te kunnen ontzien. 
Een groot deel van de stikstofrechts-
zaken die MOB heeft aangespannen, 

Gaat u er alstublieft niet vanuit dat  
wat u te melden heeft niet belangrijk is 
 
Advocatenkantoor Van Doorne dat op verzoek van 
producent ITV extern onderzoek doet naar de situatie bij The 

Voice of Holland, heeft inmiddels veel mensen gesproken. Het 
kantoor krijgt een ‘gedetailleerd beeld’ van wat zich achter de 
schermen bij de RTL 4-talentenjacht heeft afgespeeld.

gaat over het gedogen van illegale – 
want niet-vergunde – uitbreidingen 
van veehouderijen, de omstreden 
handel in ‘stikstofuitstootrechten’ en 
de kwestieuze effectiviteit van techni-
sche hulpmiddelen die de emissies 
van veestallen moeten verlagen.

Tweede stikstofuitspraak

De rechtszaak in Zwolle die Kamphuis 
en de andere veehouders bijwonen, 
gaat echter over iets anders. De Raad 
van State deed in mei 2019 namelijk 
nog een tweede stikstofuitspraak. Dat 
arrest, dat een beetje is onderge-
sneeuwd, bepaalt dat melkveehoude-
rijen een natuurvergunning moeten 
hebben voor het uitrijden van drijf-
mest over hun land en voor het bewei-
den van hun koeien.

Bij het bemesten en beweiden van 
landbouwpercelen komt stikstof vrij 
en die emissies moeten integraal wor-
den meegewogen bij het beoordelen 
van vergunningaanvragen door vee-
houderijen, aldus de Raad van State. 
Het gaat niet om klein bier: beweiden 
en (vooral) bemesten veroorzaken on-
geveer 25 tot 30 procent van de totale 
stikstofemissies van de melkveehou-
derij. Het effect van die emissies op na-
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