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Zwolle, 6 oktober 2022 

 

 

Reactie op het rapport Wat wel kan van Johan Remkes 
 

Met spanning hebben CGMV agrariërs en CCA gewacht op het rapport van Johan Remkes. En niet 

tevergeefs. De nieuwe minister van landbouw Piet Adema krijgt hiermee een goede voorzet. 

Wat vooral in zijn presentatie aanspreekt, is de waardering voor de agrarische sector, het begrip 

voor de wanhoop en frustratie van de boeren over niet alleen de stikstofkaart, maar het 

landbouwbeleid van de afgelopen jaren als geheel. Het doet goed om te zien dat Remkes werkelijk 

geraakt is door wat hij bij de boeren heeft gezien. Het doet ook goed om te horen dat hij 

nadrukkelijk afstand neemt van de idee dat boeren de grote stikstofvervuilers zijn.  

Maar zijn rapport bevat geen halve maatregelen. Het kabinet moet de uitstoot van 500 tot 600 

piekbelasters binnen een jaar beëindigen en de stikstofuitstoot in 2030 halveren, in ieder geval 

voorlopig. Tot die piekbelasters behoren niet alleen boeren maar ook bedrijven. Zij moeten 

maximaal en ruimhartig gecompenseerd worden, aldus het rapport.  

De stikstofkaart gaat wat Remkes betreft van tafel, evenals de kritische depositiewaarde. Er moet 

gekeken worden naar emissie, niet naar depositie. Verder wordt het land verdeeld in vier zones 

waar afnemend (intensieve) landbouw beoefend mag worden.  

Het vergt tijd om de 25 aanbevolen maatregelen uit het rapport op hun merites te beoordelen. De 

vraag is ook in hoeverre de voorstellen daadwerkelijk door de ministers Adema en Van der Wal 

worden overgenomen. Vast staat echter dat de agrarische sector door Remkes serieus genomen is. 

Dat biedt perspectief. 

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Evink, T 038 42 54 379 of M 06 2882 8525, E ievink@cgmv.nl of  

met Jan Overeem (voorzitter CCA) , M. 06 21877595, E jaovereem@gmail.com 

 


