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Betreft: de toekomst van de Nederlandse landbouw 

 

Een half jaar geleden hebben Corina van Arnhem en ik, beiden actief voor de Grootouders voor het 

Klimaat, een (her)invoering van het melkquotum in Nederland bepleit.1 We hebben ons beperkt tot de 

melkveehouderij omdat deze sector het meest bijdraagt aan de ammoniak uitstoot in Nederland. In ons 

voorstel stellen we voor een belasting te heffen op melk die naar de supermarkt gaat en de opbrengst te 

gebruiken om het inkomen van de melkveehouder op peil te houden. Ook kan de overheid  

inkomenssteun bieden aan boeren in ruil voor landschapsbeheer, waterberging en koolstofopslag. 

Resultaat: minder koeien, niet minder boeren. 

 

Recent heeft u een brief ontvangen van een groep oud-bestuurders en hoogleraren, waaronder  

Jacqueline Cramer en Pier Vellinga (ambassadeurs van de Grootouders voor het Klimaat).2 Zij stellen 

voor om over te gaan tot grondgebonden veehouderij met een maximum aantal dieren per hectare. 

 

Beide voorstellen liggen in elkaars verlengde en moeten uiteindelijk leiden tot vermindering van de 

veestapel, temeer daar technische maatregelen om de stikstof uitstoot te verminderen niet volstaan. 

 

Wat opvalt in de plannen van het kabinet die afgelopen vrijdag bekend werden gemaakt3, is dat 

extensivering en/of inkrimping van de veestapel niet aan de orde komt. Wij begrijpen dat het uitkopen 

van piekbelasters nu prioriteit heeft, maar inkrimping van de veestapel is hoe dan ook nodig, te 

beginnen met het stilleggen van de stikstofhandel, intrekken van latente ruimte, moratorium instellen 

op nieuwe stallen, etc. 4 

 

Verdienmodel 

Van het grootste belang bij deze krimp is dat er een verdienmodel komt voor de boeren. Nederland 

kan daarbij een voorbeeld nemen aan Oostenrijk. Dit land is bio-land nummer 1 in Europa: het betreft 

25.000 bedrijven, één op de vijf boeren werkt biologisch, één op de vier hectare landbouwgrond wordt 

biologisch bewerkt. Een melkveehouder in Oostenrijk heeft gemiddeld 26 koeien, het inkomen bestaat 

voor 70% uit subsidies. De subsidies zijn afkomstig van de EU (de reguliere landbouwsubsidies) met 

daarbij voor de biologische boeren een subsidie van 230 euro per hectare (betaald door de Oostenrijkse 

regering) en een extra bedrag op melk (betaald door de zuivelfabriek). De akkerbouwers in Oostenrijk 

ontvangen circa 300 euro op hectare als ze koolstof vastleggen. Dat kan door uitsluitend 

compost/stalmest met groenbemesters te gebruiken, de grond niet te ploegen, gewasrotatie toe te 

passen en het gebruik van chemicaliën te beperken.5 

 

Maatschappelijke kosten/baten analyse 

Naast een verdienmodel voor boeren is het ook van belang naar de maatschappelijke kosten en baten 

te kijken. Een recente studie laat zien dat de toegevoegde waarde die de veehouderij genereert (14 

 
1 https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/minder-koeien-maar-niet-minder-boeren/ 
2 https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/ambassadeurs-roepen-op-tot-plan-b-voor-stikstofcrisis/ 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-
gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos 
4 Zie ook  https://mobilisation.nl/assets/foundation-6/media/PB_MOB_26%20november2022.pdf 
5 WUR, Kloppend verdienmodel is randvoorwaarde voor duurzame zuivelketen, 25-07-2022. 
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miljard euro in 2018) niet opweegt tegen de schade aan natuur, gezondheid en klimaat die de sector 

veroorzaakt. Ook laat de studie zien dat een significante reductie van de emissies van ammoniak, 

andere luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen economisch haalbaar is en dat de maatschappelijke 

baten van de transitie naar een kleinere, duurzamere landbouwsector per saldo groter zijn dan de 

maatschappelijke kosten6. 

 

Hartenkreet  

Tenslotte moet mij iets van het hart. In de krant las ik dat u te doen hebt met de boeren en dat u soms 

bij huilende boeren aan tafel zit. Ik kan mij dat goed voorstellen. Maar duidelijk moet zijn dat 

overheidsfalen hier de oorzaak van is. Mijn broer Johan (voorzitter MOB) krijgt veel ‘stront over zich 

heen’ omdat veel mensen vinden dat hij deze ellende veroorzaakt heeft. Maar hij heeft het recht aan 

zijn zijde getuige de twee uitspraken van de Raad van State in 2019 en 2022 en vele andere zaken die 

hij gewonnen heeft. 

 

Ik zou dan ook graag zien als u samen met Christianne van der Wal de stikstofproblemen snel oplost, 

zowel ten behoeve van natuurherstel en ten behoeve van de bouw. Alleen op deze wijze kan er een 

einde komen aan de ellende, ook voor mijn broer. Hij is 73 jaar oud en heeft zich sedert de invoering 

van de PAS in 2015 uit de naad gewerkt om de regering te dwingen zich aan de wet te houden. Dat is 

niet alleen mijn zienswijze maar ook van het hoofdredactioneel commentaar van TROUW getiteld 

‘Pittbull Vollenbroek houdt kabinet bij de les’7. 

 

Overigens krijgt Johan ook veel waardering. Vele hem onbekende mensen sturen hem 

hartverwarmende Emails. Ook kreeg hij in 2019 de Clara Meijer-Wichmann Penning, vanwege zijn 

inspanningen tegen het Nederlandse stikstofbeleid en in 2020 ontving hij in het kader van Duurzame 

Dinsdag het 'Duurzaam Lintje', omdat hij door 'jarenlang stug volhouden er mede voor heeft gezorgd 

dat niemand meer om het stikstof vraagstuk heen kan'. In november 2021 ontving hij de Heimans en 

Thijsse Prijs.8 

 

Het zou fijn zijn als het kabinet hem niet (langer) ziet als tegenstander, maar als strever naar een 

gezonde leefomgeving voor alle Nederlanders, een streven dat tot de missie van het kabinet zou 

moeten behoren, conform artikel 21 van de Grondwet. 

Met vriendelijke groet,  

Frans Vollenbroek  

Actief voor de Grootouders voor het Klimaat 

https://grootoudersvoorhetklimaat.nl 

 

Tel 06-51831026 

 
6 https://esb.nu/esb/20061500/verduurzaming-veehouderij-betaalt-zich-maatschappelijk-uit 
7 https://www.trouw.nl/opinie/pittbull-vollenbroek-houdt-kabinet-bij-de-les~b2d2b17f/ 
8 https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Vollenbroek 
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