FOSFAAT ACTIE
KOM ECHT ALLEN naar DEN HAAG
op donderdag 6 oktober.
Ontvangst: 12.30 uur
ACTIE: 13.00 uur
Netwerk GRONDig, de belangenorganisatie van grondgebonden melkveehouders,
voert ACTIE. Het is nu of nooit om de latente ruimte en de volledige compensatie van een
generieke korting VEILIG te stellen. Kom ook naar Den Haag om uw stem te laten horen.
Op donderdagmiddag 6 oktober is er aansluitend op onze ACTIE een overleg
(rondetafelgesprek) met Kamerleden over het fosfaatwetsvoorstel. Ook Netwerk GRONDig is
voor dit overleg uitgenodigd. Jacob van Emst, bestuurslid GRONDig en melkveehouder
vertolkt onze standpunten. Net voor aanvang van dit overleg, is onze ACTIE. U kunt na onze
actie ook binnen het overleg bijwonen: neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee om het
Tweede Kamer gebouw binnen te komen.
ACTIE: er is een podium waar onze voorzitter Foppe Nijboer een GRONDvest aan
Kamerleden overhandigd. Hierin staat de oproep om grondgebonden melkveehouders
volledig te compenseren: zowel de latente ruimte als voor een generiek korting. En geen
opname van de Kringloopwijzer in de fosfaatwet. Eerder zijn er door de Kamer 2 moties
aangenomen. Wij roepen Kamerleden op dat die moeten worden uitgevoerd door Van Dam.
WAAR: de actie vindt plaats buiten op het PLEIN 2 voor het gebouw van de Tweede Kamer.
Zie de aparte bijlage voor de routebeschrijving, parkeergelegenheid en adresgegevens.
WAT: er is een podium gemaakt, er zijn spandoeken, een tractor en zoveel mogelijk
MELKVEEHOUDERS!!!! Wij hebben voor elke aanwezige een stropdas gemaakt in
koeienstofprint. Er is koffie en thee.
WIE nog meer: er zijn verschillende maatschappelijke organisaties die onze actie steunen
en ook aanwezig zijn. Een unieke samenwerking op dit onderwerp Fosfaat. Organisaties
zoals bijvoorbeeld Vogelbescherming, Natuur en Milieu en De Natuurweide (biologisch).
Belangrijkste is: gezamenlijk staan wij ervoor wij dat grondgebonden melkveehouders
volledig worden ontzien in de fosfaatwet!
DOE MEE: natuurlijk kost het u een dag. Maar deze actie is voor u en uw grondgebonden
collega’s. Onze actie samen met maatschappelijke organisaties is bijzonder en hard nodig.
TIP: neem collega’s mee en reis met elkaar naar Den Haag.
GARANTIE: wij maken er een onvergetelijke ACTIE -dag van MET ELKAAR!
In verband met de organisatie: laat weten of u komt: dsaartje@telfort.nl
Heeft u vragen of opmerkingen, belt u gerust met Diana Saaman: 06 51451614.
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