Lattrop-Breklenkamp, 7 juli 2022
Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
Als groep van zes agrarische ondernemers hebben wij ons drie jaar geleden verenigd als
initiatiefgroep N2000/GGA Lattrop-Breklenkamp.
Samen met nog een groot aantal gezinnen hebben we allemaal een agrarisch bedrijf in dit prachtige
grensdorp. Daarnaast ligt er echter ook een N2000 gebied binnen de grenzen van ons dorp, namelijk
Bergvennen-Brecklenkampse Veld. Al drie jaar lang zijn we bezig om perspectief en een toekomst te
houden voor de (jonge) boeren in dit gebied. Enorm veel tijd en energie hebben we gestoken in
gesprekken en overleggen, echter tot op de dag van vandaag zonder ook maar enig resultaat. Het
lijkt er op dat alleen het perspectief voor de natuur belangrijk is, perspectief voor de boeren is
volledig uit beeld!
Een heel groot knelpunt is het feit dat het N2000 gebied over de volle lengte grenst aan buurland
Duitsland. Het gebiedsproces om tot een beheerplan te komen slaagt alleen als ook de maatregelen
aan Duitse kant uitgevoerd worden. Dit gaat echter niet gebeuren omdat er geen medewerking komt
van de Duitse grondeigenaren, daardoor zullen dus de doelen voor dit gebied niet gehaald gaan
worden. Ondanks dat we daar als initiatiefgroep al jaren op hameren worden we daar op geen
enkele manier in gehoord en zal het definitieve PIP in september vastgesteld worden door de
Provinciale Staten van Overijssel. Een totaal onvolledig PIP dus, maar het gaat gewoon door met alle
ingrijpende gevolgen vandien voor de omliggende gezinsbedrijven.
Wat betreft de stikstofdepositie blijkt uit cijfers van de provincie Overijssel dat maar liefst 61% van
de depositie op de Bergvennen afkomstig is uit Duitsland. Met een overschrijding van de KDW hier
van meer dan 100% betekent dat dus dat hier die KDW nooit gehaald zal worden, zelfs niet als we
hier alle activiteiten met stikstofuitstoot weg zouden halen. Ook hier hebben we tot in den treure de
aandacht op proberen te krijgen, maar ook hier zonder resultaat! Immers, er wordt steeds gezegd:
Nederland exporteert netto meer stikstof dan dat het importeert. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk
slecht argument dat niet uit te leggen is aan al die boeren in het grensgebied met een buurland die
daar mee te maken krijgen. De invloed vanuit Duitsland, zowel hydrologisch als qua stikstofdepositie
werkt dus desastreus door voor de Nederlandse boeren.
En toen werd het 10 juni!
De vernietigende stikstofbrief van minister Van Der Wal en de totaal perspectiefloze brief van
minister Staghouwer werden ons achter de deur geschoven en sloegen bij enorm veel
boerengezinnen in als een bom!
Absurde reductiedoelen van 50% stikstof voor 2030 en 74% van de N2000 gebieden moet in 2030
onder de KDW zitten. Radeloze boeren, zeker ook in het grensgebied en ook hier in LattropBreklenkamp. De KDW blijft leidend en in de wet staan, 95% reductie op het N2000 gebied, 70%
reductie binnen 1 km, 47% reductie er buiten en ook nog een doelstelling van 95% reductie op NNN
gronden, gronden die we notabene achter de deur heen geschoven hebben gekregen in het PIP dat
binnenkort vastgesteld gaat worden. En dan moet de Kader Richtlijn Water nog komen met twee
aangewezen watergangen in Lattrop-Breklenkamp!
Reductiedoelen voor stikstof die totaal niet realistisch en haalbaar zijn, zeker niet hier met de invloed
uit Duitsland. Die dag, 10 juni, is er wat geknapt bij veel boeren, maar ook bij ons als initiatiefgroep.
Al in november 2021 is er hier gestart met een pilot om een GGA proces van de grond te krijgen. Op
ONS initiatief, van onder op dus. Meerdere stappen zijn hier reeds in gezet, wederom met heel veel
tijd en energie van ons. En dat allemaal pro deo, we doen het er allemaal gewoon bij, naast het werk
op onze bedrijven.
Echter heeft de brief van 10 juni en zeker ook alle kamerdebatten en stemmingen daarna, een
enorme weerslag gehad op ons, onze gezinnen en de gezinnen van heel veel collega boeren! Dit alles

heeft ons als initiatiefgroep doen besluiten dat we de pilot van het GGA proces hier voor onbepaalde
tijd stop zetten! Het is klaar, helemaal klaar!
Boeren, die met hun bedrijf, maar ook met de zorgen die dit binnen hun gezin meebrengt, helemaal
klem komen te zitten en met gezondheidsproblemen kampen. Jonge boeren die in de startblokken
staan om het bedrijf voort te zetten komen aan het twijfelen, kan ik nog wel boer worden en blijven
op deze plek? De onzekerheid die er al jaren is, is de laatste tijd alleen nog maar groter geworden!
Noord Oost Twente staat bekend om zijn mooie landschap en de wat kleinschaliger landbouw, maar
ook om het zeer sterk aanwezige noaberschop. Verenigingen, scholen en ook activiteiten die
georganiseerd worden, het wordt gedragen door buitengebied en kern samen! Dit alles zorgt er voor
dat we met elkaar onze dorpen en kernen leefbaar houden, waar het goed wonen en werken is voor
iedereen!
Er wordt door de coalitie gezegd dat er geen kaalslag mag komen, maar met deze reductiedoelen,
het ontbreken van perspectief en het vasthouden aan de KDW, vrezen wij dat er, in combinatie met
het kleinschalige karakter, wel degelijk een kaalslag zal gaan plaatsvinden hier op ons platteland!
Wij willen er alles aan doen om dat te voorkomen, met acties naar buiten toe, maar ook door
bestuurders en beleidsmakers uit te nodigen om het gebied in te komen. Wij staan hier voor
iedereen klaar om ons verhaal te doen, om de situatie klip en klaar uit te leggen en u mee te nemen
het gebied in!
Graag willen we U, als College, deze brief overhandigen met bovengenoemde uitnodiging, met
daarnaast het vriendelijke verzoek om deze brief en uitnodiging onder de aandacht te brengen van
uw raad en van provinciale en landelijke bestuurders en beleidsmakers, om uiteindelijk te komen tot
realistische doelstellingen die ook door de gebieden zelf gedragen zullen worden!
Met vriendelijke groet, namens de agrarische ondernemers uit Lattrop-Breklenkamp en de
initiatiefgroep,
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