
Voorgelezen tijdens de besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 12 juli 2022 

Door: de heer Corné Toonders Volmolenweg Veldhoven 

Beste burgemeester, raadsleden en wethouders, 

Het is fijn dat je ons vandaag op het gemeentehuis van Veldhoven wilt ontvangen.  

Wij, boeren van het platteland, willen u graag wat zeggen. Iedere dag weer staan we 

voor dag en dauw op om burgers van gezonde en veilige voeding te voorzien. 

Sterker nog, daar zijn wij goed in. Nederlandse boeren hebben de laagste milieu 

impact van heel de wereld. Mede door onze hedendaagse efficiënte manier van 

produceren van uw voedsel, is het mogelijk dat we nog maar een beperkt deel van 

ons inkomen hoeven te besteden aan onze eerste levensbehoefte. Hierdoor is er 

meer te besteden aan recreatie wat weer voor tal van andere banen zorgt.  

 

Als we in onze groene Kempen gemeente kijken zien we veel recreatie, ook op het 

boerenerf. Maar dit laatste is iets wat op het moment onzeker is. Het huidige beleid 

geeft geen perspectief waardoor investeren lastig wordt. Welke keuzes moet je als 

boer vandaag nog maken en welke verplichte investeringen staan ons nog te 

wachten? Het één is nog niet afgerond of het volgende dient zich alweer aan. Want 

naast stikstof staat ons nog veel meer te wachten. Het klimaat blijft veranderen en er 

zal in de toekomst meer opgelost moeten worden zoals C02 uitstoot, ultrafijnstof, 

kaderrichtlijn water en de energietransitie. Maar wij als boeren kunnen hier een 

oplossing in bieden! 

Ook al mag de precieze invullen nog niet duidelijk zijn, vrezen wij als jonge boeren 

wel voor onze toekomst. De dag dat minister van de Wal haar stikstofkaart 

publiceerde, voelde wij de grond onder onze voeten wegzakken. Op de kaart van 

minister van de Wal wordt enkel naar stikstof gekeken, zonder enig gevoel voor de 

lokale situatie van de boer en de boerenbedrijven. Ook in Veldhoven moet wat gaan 

gebeuren volgens de minister.  

Op plaatsen moet er 70 tot wel 95 % gereduceerd worden. 

En ja, ook wij boeren hebben een aandeel in het stikstofprobleem. OOK, want niet 

alleen de boer stoot stikstof uit. We zijn een klein onderdeel van het gehele 

probleem, maar we hebben tal van oplossingen. Wel vragen we om een realiteitszin 

en toekomstbestendig beleid. 

  



Enkele van deze oplossingen zijn: technische innovaties, extensivering door 

biologisch of natuur inclusief te gaan boeren, andere vormen van agrarisch 

ondernemerschap. Wij begrijpen heel goed dat de wereld om ons heen snel 

verandert, en dat ook wij moeten veranderen en ons moeten aanpassen. Deze 

veranderingen en aanpassingen aan onze bedrijfsvoering moeten echter wel 

gepaard gaan met een correct economisch verdienmodel. 

Als de plannen van het kabinet doorgevoerd worden, betekent dit waarschijnlijk het 

einde voor veel agrarische bedrijven in Brabant, zo ook in Veldhoven. Maar wie gaat 

dan het agrarische natuurbeheer doen? Wie laat zijn vee dan in de beekdalen 

grazen? Wie onderhoud dan onze groenstroken en akkerranden? Wie doet dan het 

flora en faunabeheer? Vrijwillige bijdrage aan de leefbaarheid en het 

verenigingsleven in het dorp. Want staat u er wel bij stil dat dit ook bij het 

boerenleven hoort? 

Bij deze willen we jullie meegeven dat wij enorm bezorgt zijn over onze toekomst. 

Daarom ook de oproep om als gemeente Veldhoven jullie hard te maken voor de 

agrarische ondernemers maar, ook vooral de jonge toekomstige ondernemers die 

met dit beleid geen of nauwelijks perspectief meer zien. Want met dit beleid is 

niemand geholpen, ook jullie niet! 

Help ons om deze waanzin te stoppen! Ben trots op uw boeren en koester ze, u zult 

ze nog nodig hebben in de toekomst voor een welvarende en levendige gemeente. 


