
petitie vergunningplicht beweiden



Melkveehouders in heel Nederland hielden op 30 mei de koe uit de wei. Als gevolg van verschillende rechtszaken dreigt 
de koe niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, iets wat praktisch en juridisch onhaalbaar is. Met de actie 
#30MeiKoeUitDeWei vroegen de boeren van LTO Nederland en Team Agro NL aandacht voor de absurde mogelijke uitkomst 
van het stikstofbeleid: een vergunningsplicht voor beweiden. 

Boeren, burgers en politici willen de koe allemaal graag in de wei houden. Het is bovendien beter voor de bodem en de 
natuur. De koe in de wei hoort bij Nederland, 84% van de melkveehouders doet aan weidegang. Dat is elk jaar anders: 
afhankelijk van het weer, hoe goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen. Als 
dit soort rechtszaken doorgaan en de overheid niet in de bres staat dan verdwijnt dat iconische beeld. 

Sinds de Raad van State op 29 mei 2019 een einde maakte aan het PAS verkeren duizenden boeren in grote 
onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf. Gelukkig bevestigden de commissie Remkes, het ministerie van LNV én 
de provincies al twee jaar geleden dat beweiden vergunningsvrij is en blijft. Dat weerhield MOB echter niet van talloze 
juridische procedures, met als gevolg bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van enkele weken geleden:  
de provincie mag het beweiden niet meer zomaar toestaan.

Op 30 mei, precies 3 jaar en 1 dag na de stikstofuitspraak, vroegen boeren door heel Nederland daarom aandacht voor 
de absurde situatie die de koe uit de wei dreigt te verjagen. Boeren deelden massaal foto’s van hun weides met én zonder 
koeien op social media. Een aantal hiervan zijn in deze petitie gebundeld en zijn verder op de website 30meikoeuitdewei.nl 
te bekijken. Met deze actie hopen LTO Nederland en Team Agro NL te laten zien wat Nederland verliest als het stikstofbeleid 
de koe uit de wei jaagt.



Thieu Bongers @bergewell



Robbin Voorend



Kristel Vanhommerig @hetloeigoed





Maatschap Asbreuk-Bomkamp Anne-Marie van der Geest



Albert van Egdom @AlbertEgdom

Remco Boshuizen @Bouwheer





Wilbert van der Post @whlvanderPost

Fedde Piet Huitema @fphuitema



Maatschap Haarsma Kootstra Raymon Bosink @RaymonBosink



Joke Kottelenberg @twentseboerin

Martin Oldenhof @MartinOldenhof



Melktap Leeuwarden @MelktapLWD

Robert Lammers @Robertvdprange



Maartje Jansen @meentboerderij · Arie Verhorst @ArieVerhorst



Raymon Bosink @RaymonBosink

Arjan Meutstege @arjanmeutstege



Bianca van Valkengoed @BValkengoed


