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Extensieve boeren
teleurgesteld in LTOteleurge
AAN DIRK VAN DER MEULEN

GORREDIJK LTO gaat zich bij de lob-
by voor fosfaatrechten niet sterk
maken voor extensieve melkvee-
houders en boeren die een nieuwe
stal bouwden zonder extra grond.

Het stelsel van fosfaatrechten dat
staatssecretaris Sharon Dijksma van
Economische Zaken per 2016 wil in-
voeren om de groei van koemestpro-
ductie aan banden te leggen, du-
peert drie groepen melkveehouders:
de extensieve boeren, de veehou-
ders die geïnvesteerd hebben in een
grotere stal zonder grond en de boe-
ren die geïnvesteerd hebben in een
nieuwe stal met grond.

De LTO-lobby richt zich op de laat-
ste groep, zei bestuurder Jeanet
Brandsma gisteravond op een leden-
bijeenkomst in Gorredijk. ,,Deze
groep is het zwaarst gefinancierd. Ze
hebben hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid genomen door

esteld in
Wy ha op gjin
inkelde manier
bydroegen oan ’e
dongproblematyk

ook dure grond te kopen. Als ze dan
ook nog eens de beurs moeten trek-
ken voor fosfaatrechten, dreigen ze
in zware financiële problemen te ko-
men”, aldus Brandsma.

De opstelling van LTO stelt vooral
de extensieve melkveehouders te-
leur. Deze boeren, ongeveer 30 pro-
cent van het totaal aantal melkvee-
houders, heeft een geringe veebezet-
ting. Zelfs als ze de veestapel uitbrei-
den hoeven ze geen mest af te
zetten. Toch moeten ze volgend jaar
als ze meer koeien gaan houden fos-
faatrechten kopen. ,,Dat soe hiel ûn-
rjochtfeardich wêze’’, vindt melk-
veehouder Foppe Nijboer uit Boe-

lenslaan. ,,Wy ha op gjin inkelde ma-
nier bydroegen oan ’e
dongproblematyk en wy buorkje sa
as de maatskiplike organisaasjes it
graach sjogge.”

De extensieve melkveehouders
hebben hun krachten gebundeld in
de gelegenheidscoalitie Grondig. Be-
stuurlsid Hantsje Andela uit Wyns.
,,LTO soe de belangen fan alle boeren
fertsjinwurdige, mar dat dogge se
dus net. Wy binne bliid dat wy dochs
ús eigen netwurk opset ha.’’ Beide
veehouders keren LTO overigens
niet de rug toe. ,,Op dit dossier fer-
skille wy fan miening mar by oare
ûnderwerpen net. Wy moatte as boe-
ren sa folle mooglik yn ien organi-
saasje wurkje’’, zegt Andela. LTO-be-
stuurder Brandsma: ,,Het is een di-
lemma. Maar je kunt nu eenmaal
niet een boer met een mestover-
schot een koe afpakken, omdat een
extensieve boer mogelijk in de toe-
komst zijn veestapel gaat uitberei-
den.”
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