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Implementatie zesde actieprogramma
Nitraatrichtlijn

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in
verband met de implementatie van het zesde
actieprogramma Nitraatrichtlijn (  35233  ).

De voorzitter:
Aan de orde is de behandeling van wetsvoorstel 35233,
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de
implementatie van het zesde actieprogramma
Nitraatrichtlijn. Ik heet de minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van harte welkom in deze Kamer.

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter:
Ik maak de leden erop attent dat twee leden hun
maidenspeech zullen houden in deze eerste termijn. Ik zal
voorafgaand aan elke maidenspeech een belsignaal laten
klinken. Na elke maidenspeech zal ik de spreker kort
toespreken. Na de laatste maidenspeech, in dit geval na
mevrouw Kluit, zal ik de vergadering kort schorsen voor
felicitaties. Ik geef het woord voor zijn maidenspeech aan
de heer Van Pareren.

De heer Van Pareren (FvD):

Voorzitter. Ik zou graag willen beginnen met mijn felicitaties
aan de volgende maidenspeechsprekers van vandaag maar
ook morgen: mevrouw Kluit, mevrouw Nanninga, mevrouw
Prins-Modderaar en de heer Nicolaï. Mijn hartelijke
felicitaties. Dat u maar een goede speech mag houden in
deze Kamer.

Voorzitter. In mijn voorbereiding voor deze maidenspeech
schoten twee historische momenten door mij heen. De
eerste: "Hier sta ik en ik kan niet anders." Dat was Luther,
die dat in 1521 op dat bekende moment uitsprak. Op mijn
ervaringsleeftijd van 72 sta ik hier mede om Nederland te
helpen zijn weg terug te vinden naar verbinding en
voorspoed, voor ons aller kinderen, voor ons als ouders
maar ook voor alle volwassenen. Ik verwacht overigens niet
door deze eerste speech, maar ook niet door latere
redevoeringen, in de rijksban gedaan te worden, zoals de
door mij aangehaalde Luther wel overkwam.

De tweede is een recenter moment in de historie, namelijk
het moment dat in deze Kamer werd uitgesproken: hier
staan we nu, na een dag vergaderen, en er is weer helemaal
niets bereikt. Dat is een vrije uitspraak naar medesenator
en Kamernestor, 6.033 dagen, de heer Kox, die dat laat op
de avond uitsprak na een plenair debat in het najaar van
2019. Hoe toen werkelijk in één zin de resultaten van een
lange dag vergaderen werden samengevat. Laten wij voor
vandaag naar een andere uitkomst gaan.

Madrid heeft ons niet gelukkig gemaakt. "Mislukt" wordt
het genoemd. Je moet altijd kijken hoe de kranten dat
benoemen — ik was er niet bij, maar er waren heel veel

mensen — maar het is "mislukt" genoemd. Er moet nog
veel worden gedaan.

Mest, waar we het vandaag over hebben, is een natuurlijke
hulp bij de groei van heel veel dingen. Wie kent het niet?
"Nitraat" wordt het ook wel genoemd; een van de vele
elementen uit het periodiek systeem. Dat kan ik mij
herinneren uit mijn middelbare schooltijd. Nog meer dan
100 te gaan voor de regering in haar
klimaatveranderakkoord. Nitraat is gelukkig echt nodig voor
de plantengroei; daarom is het ook in gebruik. Planten
groeien door deze nitraten om te zetten in eiwitten en
suikers. Licht, temperatuur en de hoeveelheid nitraten in
de grond bepalen uiteindelijk het nitraatgehalte van de
planten. In de winter is dat wat hoger, in de zomer wat lager.
Ik mag de leden van deze Kamer er dan ook op wijzen dat
de groenten die wij in deze tijd eten, zoals bieten, spinazie,
andijvie, selderie, radijs en noem maar op, wat meer nitraat
bevatten dan in de zomer. Is dat een reden tot paniek? Nee,
helemaal niet. Nitraat maakt nu niet de reden klaar om
spinazie te gaan verbieden. Dat is helemaal niet nodig. Het
zou ook een stap te ver zijn. Maar helaas is nitraat wel
verworden tot een hele nare stof en tot een oorzaak van
een heel ingrijpend regelwoud, dus geen regenwoud, maar
een woud aan regels, ook in de richtlijn die vandaag
voorligt.

Onze taak als Eerste Kamer is heel ingrijpend. Als wij voor
een richtlijn of wet kiezen, dan hebben wij ook vastgesteld
dat deze goed van inhoud en feiten is, realistisch,
uitvoerbaar, maar ook handhaafbaar. Deze regering heeft
begin van dit jaar door haar beleid, middels het signaal van
de kiezers, een minderheid in deze Kamer gekregen. Maar
het is nog steeds geen oplossing om een slechte richtlijn
middels een gang langs de meerderheid aan
oppositiepartijen te maken in de hoop dat het hiermee lukt.
In de pers hebben wij dat deze week ook kunnen zien: de
verschillende partijen die de regering bezoeken en daar
hun brieven of gedachten neerleggen, in de hoop dat
daaruit een meerderheid gaat komen. Maar dat gaat te snel.
Het is namelijk zo dat er een betrokken partij is. In dit geval
zijn dat de boeren. Is er van de regering net zo veel aandacht
voor de boeren als voor het verkrijgen van alleen maar een
meerderheid?

Voorzitter. De voorliggende richtlijn kraakt en dat roept heel
veel emoties op bij de direct betrokkenen. Wij hebben zwaar
geëmotioneerde boeren gesproken. Families die ten einde
raad zijn. Doen deze boeren er voor de regering nog echt
toe? Doen zij ertoe? Laten wij dat goed op ons in laten
werken: het dossier dat een van de zaken waar Nederland
trots op is meer en meer raakt. Onze boeren, dus. Minder
dan 0,5% van onze bevolking is boer. Zij zorgen voor
voedsel voor ons allen. Zij zorgen er ook voor dat 99,5%
van onze bevolking vrij kan kiezen wat men doet, waar men
woont en wat voor werk men doet. Dankzij de boeren en
het voedsel dat zij ons leveren, kan dat. Laat dat goed tot
ons doordringen. Het gaat om onze boeren, mannen en
vrouwen, onze medelanders. Zij worden radeloos van deze
zaak en raken tot het uiterste getergd. Elke dag en nacht
gaat het door hen heen. Maar gelukkig raken ze niet
redeloos. Zelfs het pluche in Den Haag kan niet meer om
hen heen. Luctor et emergo is heel toepasselijk, ook voor
hen. Zij strijden door, maar komen uiteindelijk boven.
Boeren: geef die kracht nooit op, uw tegendruk is zo
herkenbaar, ook voor ons als Forum voor Democratie.
Reddeloos zijn de boeren zeker niet. Dat past niet bij de
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mentaliteit en kracht van onze boeren, het toonbeeld van
onze samenleving. Wij begrijpen dat maar al te goed.

De overheid heeft haar soevereiniteit over de schutting naar
de EU geworpen, denkbeeldig dan wel, omdat we nog wel
steeds over open grenzen praten. Politici en overheden
praten steeds over Europa als er bedoeld wordt over de EU
te praten. Dat is bijzonder. We maken nu de brexit mee, die
voor de boeg staat. Engeland stapt uit de EU, maar verlaat
Europa niet. Europa is nog steeds wat meer dan de EU. Ik
wil even van de gelegenheid gebruikmaken om de Engelsen
ermee te feliciteren dat daar eindelijk een besluit is gevallen.
Door mij en door ons wordt daarom gewenst dat de media
een meer visionaire inbreng hebben, want er werd nogal
wat naast geschoten. Forum voor Democratie krijgt door
de brexit, zoals u allen weet, ook nog eens een keer een
vierde zetel in de EU. Daar danken wij onze trouwe,
gedreven en enthousiaste kiezers bij dezen hartelijk voor.

Voorzitter. Onze regering, met nog een derde steun voor
haar beleid, gaat gewoon door met haar
klimaatveranderactiviteiten. Ze trad aan met het motto
"vertrouwen in de toekomst". Dan zet je wat neer, want je
praat over het woord "vertrouwen", of dat nou in de
toekomst is of nu. Kan je vertrouwen hebben? Ik kan u
zeggen dat het vertrouwen bij onder anderen de boeren tot
dit moment nog niet bereikt is, maar wat niet is kan nog
komen. Nu leeft meer de sfeer: leuker kunnen we het niet
maken, wel onuitvoerbaarder, vrij naar de afdeling en de
dienst van staatssecretaris Snel.

Voorzitter. Terug naar de richtlijn. Wij hebben een aantal
vragen. Ik begin daarmee. Ik ben vergeten u te groeten,
minister, maar doe dat bij dezen alsnog. Het is ook handig
om de vragen tot u te richten. Er is sprake van een
overmatige hoeveelheid aan EU-regelgeving. Kan Nederland
niet zonder? Natura 2000-gebieden lopen ons ongelofelijk
zwaar voor de voeten. Wanneer komt nou die herindeling?
Waarom komt die vermindering er niet? En zo niet, waarom
is die er nog niet? Bij de Nederlandse omzetting van EU-
richtlijnen zijn wij bijna het braafste jongetje van de klas.
We maken ook fouten in die omzetting. Wanneer worden
de richtlijnen omgezet en waarom houden we er zo
krampachtig aan vast, ten koste van de bedrijvigheid in
Nederland, als ze gewoon niet werken? Op de
rekenmethodiek is veel aan te merken. We hebben gehoord
dat er een rechtszitting is geweest. Er is ook een uitspraak
gekomen. Waarom wordt de uitkomst niet gecorrigeerd?
En wanneer komen de juiste veronderstellingen? En gaan
deze, minister, alsnog in de richtlijn verwerkt worden? De
sector wordt steeds maar weer voor voldongen feiten
geplaatst. Waarom wordt niet met de sector gesproken, en
vooral, waarom wordt er niet naar geluisterd? Dan bedoel
ik niet dat we last minute zeggen: "kom voor morgen nog
even langs", of: "we lezen wel wat u zegt en we zien u
soms". Ik bedoel serieus luisteren, verbinden met die sector,
begrijpen wat ze bedoelen en daarnaar handelen. De
regering moet niet uitleggen waarom gehandeld wordt,
maar verbinden en met elkaar tot een uitkomst komen.

Een volgende punt. Een generieke korting is een onbillijke
maatregel. Waarom wordt die maatregel toch genomen?
Welk beter alternatief kunt u aan het veld bieden? Voor de
hand ligt om zo'n maatregel niet te nemen, maar ik ben
nieuwsgierig wat de minister daarover te zeggen heeft.
Wanneer gaat u die maatregel nou aanpassen?

Projecten van algemeen belang kunnen dwingend worden.
Hoe wordt misbruik voorkomen, dat projecten het stempel
van algemeen belang krijgen? Hoe gaat de overheid dat
voorkomen? Hoe gaat ze ervoor zorgen dat er ook dit punt
vertrouwen blijft in haar handelen? Waarom is dat begrip
niet concreter uitgewerkt? Dan was het makkelijker te
begrijpen geweest. Drempelwaarden zijn een belangrijk
punt. We zien dat ook in het stikstofdebat. De
drempelwaarden dienen realistisch te zijn. Waarom is dat
niet het geval? Wat gaat u hier alsnog aan doen en, vooral,
wanneer gaat u dat doen?

Het voerspoor. Het meerkeuzenvoerspoor was voor mij een
totaal nieuw woord hierin. Waarom wordt dit niet ingezet?
Wat gaat u doen om dit wel te laten inzetten?

Dan de derogatie. Het lijkt op een gijzeling van de EU.
Waarom komen we daar zo laat mee? Waarom hebben we
die grote onzekerheid naar de mensen gebracht? Waarom
wordt daar niet op een manier mee omgegaan waarbij we
zeggen dat we onze eigen soevereiniteit hebben? Laten we
dan ook als ongelooflijk vaardig land besluiten wat we zelf
aan kennis en vooral kunde in huis hebben.

Voorzitter, ik begin aan de laatste vraag. Ik wil het hebben
over de juridische onderbouwing. Wij vragen ons dat
natuurlijk af, voordat we de wetten of in dit geval richtlijnen
die wij uiteindelijk in deze Kamer doorzetten, goedkeuren.
Hoe is dit hele traject nu gevrijwaard van een mogelijk
komend juridisch steekspel? Hoe zeker is het dat we daarvan
gevrijwaard blijven en welke preventie is daarvoor bedacht?

Voorzitter. U proeft vele vragen bij ons die grote aarzeling
naar voren brengen. In tweede termijn kom ik hier graag
nog verder op terug. Wij gaan ervan uit dat de regering nu
de juiste activiteiten gaat ondernemen om het belang van
de boeren echt neer te gaan zetten en dat ze echt rekening
gaat houden met juist ook hun individuele situaties. We
zijn zeer benieuwd naar uw antwoorden en
actievoornemens in dezen. Tegen de boeren willen we ter
afsluiting zeggen: houd vol, ga door met uw strijd; u heeft
Forum voor Democratie aan uw kant, maar u heeft ook
Nederland aan uw kant.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:
Meneer Van Pareren, mijn hartelijke gelukwensen met uw
maidenspeech. Staat u mij toe om iets van uw achtergrond
te schetsen.

Op instituut Nyenrode bent u opgeleid om in het
internationale bedrijfsleven aan de slag te gaan. Met name
de vakken op het gebied van recht, economie, psychologie
en sociologie trokken u zeer. U ging aan de slag bij Philips
en later Organon, bedrijven die ook betrokken waren bij de
oprichting van Nyenrode in 1946.

De medische sector bleef u interesseren. Ook zocht u
verdere opleiding op Harvard en INSEAD. U maakte kennis
met het werk van Manfred Kets de Vries en zijn denkbeelden
over leiderschap, en van Edward de Bono, met zijn theorie
over lateraal denken en het concept van de zes hoeden.

Vanuit het internationale bedrijfsleven maakte u in 1999 de
overstap naar het ondernemerschap. U werd directeur en
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mede-eigenaar van Medux, leverancier van mobiliteits- en
revalidatiehulpmiddelen. Daarnaast trad u op als
woordvoerder voor Harting-Bank, een van de
bedrijfsonderdelen van Medux Groep, en van Firevaned,
de branchevereniging voor aanbieders van revalidatie- en
mobiliteitshulpmiddelen. Dat bleef u tot aan uw
pensionering in 2012. Ook daarna bleef u als adviseur
betrokken bij Medux en Firevaned.

Na uw professionele leven sloeg u een nieuwe, tot dan toe
nog onbekende weg in, die van de politiek. U raakte
betrokken bij Forum voor Democratie en was lid vanaf de
eerste dag. Binnen de partij bent u onder andere lid van de
commissie Standpunten. In maart 2019 bent u gekozen als
lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Drie
maanden later bent u beëdigd als lid van de Eerste Kamer
namens Forum voor Democratie.

Uw fractievoorzitter in deze Kamer noemde u "een
steunpilaar voor ons allemaal". Een subtiele verwijzing naar
uw lengte wellicht. Een lengte die u ook van pas kwam bij
het rugby. Tot bij de senioren beoefende u de sport. Een
van de kernwaarden in het rugby is discipline. Volgens die
rugbywaarden zijn rugbyers eigenzinnig maar weten zij
zich gebonden aan de spelregels, voorschriften, normen
en waarden binnen de sport. Waar "rugbyers" staat kunt u
ook "politici" lezen.

Nogmaals van harte welkom en wij kijken uit naar uw
verdere inbrengen. Dank u wel.

De heer Van Pareren (FvD):

Dank u wel.

De voorzitter:
Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Faber-van de
Klashorst.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Ik was nog niet eens begonnen en het stond al uit.

De voorzitter:
We worden steeds strenger hier!

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Ja, dat bedoel ik, preventieve maatregelen.

Voorzitter. Ten eerste wil ik graag meneer Van Pareren
feliciteren met zijn maidenspeech. Ik wil best ook al
mevrouw Kluit feliciteren met haar maidenspeech maar zij
moet die eerst nog gaan houden; daarna zal ik haar zeker
feliciteren.

De basis van de Europese Unie was economische
samenwerking. Echter, het begint steeds meer te lijken op
economische tegenwerking. Terwijl onze boeren zich suf
innoveren om hun bedrijven op de rit te houden, trekt dit
kabinet samen met de Europese Commissie het groene
wurgtouw om onze agrarische sector steeds strakker aan.
Dit terwijl juist onze agrarische sector internationaal een

voortrekkersrol heeft. Niet alleen zijn de Nederlandse
agrarische producten van hoge kwaliteit, ze hebben ook
nog eens de laagste milieu-impact ter wereld volgens het
onderzoek van ABN AMRO uit 2017, getiteld Agrarisch:
circulair van huis uit. In plaats van dat de Nederlandse
boeren daar eens erkenning voor krijgen in daden en niet
enkel in woorden, gaat de minister met het petje in de hand
bij de Europese Commissie derogatie vragen. Daar moet
ze zich dan in allerlei bochten wringen en smeken of we
alsjeblieft van de algemeen vastgestelde norm mogen
afwijken.

Tsja, dat krijg je er van als de politieke elite ons land stap
voor stap uitlevert aan de Brusselse dictators en onze
agrarische sector meesleurt in een underdogpositie. En nu
kan de machtige en benoemde Europese Commissie
derogatie verlenen onder door hen gestelde voorwaarden.

Voorzitter. Zo eist de Europese Commissie dat de nationale
mestproductieplafonds en de sectieplafonds met
uitzondering van de categorie overige diersoorten worden
vastgelegd in wetgeving. Zo eist de Europese Commissie
voor de verleende derogatiebeschikking 2018-2019 dat de
totale productie van dierlijke mest zowel wat stikstof als
fosfaat betreft het niveau van het jaar 2002 niet overstijgt.
Maar de Europese Commissie legt niet op dat een
sectorplafond niet mag worden overschreden. Daarvoor
kiest de minister zelf. De minister geeft aan dat zo een
generieke korting zou kunnen worden voorkomen. Hiermee
zet de minister bewust de varkenshouders en de
pluimveehouders op achterstand, want de Europese
Commissie stelt dat de totale productie van mest niet mag
worden overschreden. Zo lopen deze beide sectoren een
groter risico op generieke kortingen en afroming.

Momenteel kunnen varkensrechten of pluimveerechten bij
overdracht afgeroomd worden. Dit indien het landelijke
plafond en het sectorplafond voor de productie van dierlijke
mest van pluimvee of van varkens daadwerkelijk wordt
overschreden. Met dit voorstel kunnen afroming en
generieke korting ook geschieden bij een dreigende
overschrijding. Aan de hand van de prognose wordt dan
het afromingspercentage vastgesteld. Voor alle
duidelijkheid: er is dan geen daadwerkelijke overschrijding.
Dit kabinet is nog erger dan de Europese Commissie. De
verplichting tot generieke korting bij overschrijding wordt
dan weliswaar omgezet in de mogelijkheid tot generieke
korting, maar linksom of rechtsom: de mogelijkheid om dit
paardenmiddel in te zetten blijft gewoon en zal als het
zwaard van Damocles boven de pluimvee- en
varkenshouderij hangen.

Voorzitter. Het afnemen van rechten, bijvoorbeeld
varkensrechten, zou geen eigendomsontneming zijn. Het
zou een kwestie zijn van eigendomsregulering. Er wordt
aan voorbijgegaan dat deze rechten verhandelbaar zijn en
ook een economische waarde vertegenwoordigen. In feite
wordt je iets afgepakt wat je eigendom is. Je kunt het
"eigendom" noemen of "rechten", het resultaat is hetzelfde,
in dit geval minder varkens. In feite is het een gekunstelde
juridische constructie om de veestapel te verminderen.
Soortgelijke constructies duiken steeds vaker op. We heb
dat recentelijk nog gezien bij het verbod op steenkolen voor
de elektriciteitsopwekking. Men stelt een doel een zet
vervolgens een batterij ambtenaren aan het werk om te
gaan shoppen in juridische constructies. Dit is de drijfveer

13-4-3

16 december 2019

EK 13

Implementatie zesde actieprogramma

NitraatrichtlijnEerste Kamer


