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Betreft : plan /advies voor een ontspannen Nederland

Excellentie(s),

Uit de pers1 hebben we vernomen dat (op uw verzoek) een plan en/of advies is opgesteld ten aanzien
van het stikstofbeleid, o.a. met medewerking van de heren Erisman, Strootman, Veerman en Poppe.
Op basis van hetgeen in de media is verschenen moeten we aannemen dat dit plan en/of advies
verstrekkende gevolgen heeft voor de groene omgeving en bij ons aangesloten veehouders. Niet uit
te sluiten valt dat het advies een grote rol speelt bij de keuzes welke dit demissionaire kabinet gaat
maken in het stikstofdossier en/of beleidskeuzes in het proces van formatie c.q. totstandkoming van
een nieuw regeerakkoord. Wanneer het plan en/of advies niet wordt betrokken in een deugdelijke
toetsing en discussie met andere wetenschappers, stakeholders (waaronder Stichting Stikstofclaim)
en het parlement, valt niet uit te sluiten dat de groene ruimte en de betrokken veehouders nog meer
onnodige en onomkeerbare ernstige schade wordt toegebracht, door onzorgvuldig bestuur waarbij
belangrijke checks & balances ontbreken.
Stichting Stikstofclaim maakt zich ernstig zorgen, er lijkt al enige tijd sprake van tunnelvisie, waarbij
voor constructieve discussies en onwelkome inzichten geen plek meer is ‘in Den Haag’. Politiek en
regering lijken af te stevenen op een stikstofaffaire, op een wijze die grote gelijkenissen vertoont met
de toeslagenaffaire.
Daarom verzoek ik u het plan en/of advies niet eerder een plek in beleidskeuzes of formatie te geven,
tot dat er een zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden met de nodige checks & balances, waarin ook
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/advies-verminder-veehouderij-drastisch-ten-gunstevan-woningbouw~b2e9704e/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/764668788/eerste-stap-om-stikstofprobleem-aan-te-pakkenhuizen-of-bos-in-plaats-van-vee

op een evenwichtige manier andersdenkenden zijn betrokken of de gelegenheid hebben gehad input
te leveren. Vooralsnog draagt het plan en/of advies vooral bij aan een ‘overspannen Nederland’.
Ik verwacht u hiermee voldoende te informeren en ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens Stichting Stikstofclaim
John Spithoven (voorzitter)
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