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Er is geen sprake van een stikstofcrisis. Stikstof vormt geen
enkel probleem, zei politiek commentator Eva
Vlaardingerbroek in gesprek met Ezra Levant van Rebel News.

Ze wees erop dat Nederland maar een klein landje is en dat in
buurlanden zoals België en Duitsland helemaal geen strenge
regels ingevoerd hoeven te worden. De Nederlandse overheid
voert deze regels in omdat zij de grond van de boeren wil
inpikken, zei Vlaardingerbroek.

Zit Bill Gates achter gedwongen onteigening
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Grote uitslaande brand
Ze zeggen dat je niets zult bezitten en gelukkig zult zijn, maar
deze boeren zijn niet gelukkig, benadrukte Vlaardingerbroek.

p p
owns online supermarket @picnic. Guess who 
invested $600 million in that company? Bill ‘fake 
meat’ Gates. This is what corruption looks like.
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The Great Reset
“De minister die deze nieuwe wetgeving pusht, heeft een
zwager die de eigenaar is van online-supermarkt Picnic,” zei
ze. “Raad eens wie afgelopen jaar 600 miljoen dollar
investeerde in Picnic? Bill Gates. De man die wil dat je
nepvlees eet.”

Dit hangt volgens haar allemaal samen met Agenda 2030, The
Great Reset en het World Economic Forum. “Het is duidelijk
dat dit een verzonnen crisis is. Nu zeggen die organisaties: er
is sprake van een crisis en jullie moeten voor een oplossing
zorgen door al jullie rechten weg te geven.”

Eva Vlaardingerbroek
@EvaVlaar · Volgen

 The Dutch minister who pushed the nitrogen 
law that grants the government the power to 
expropriate our farmers’ land has a brother who 
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Zondagavond is in een distributiecentrum van Picnic in Almelo
een zeer grote uitslaande brand ontstaan. De brand woedde in
het hele pand. Er kwam veel rook vrij, die tot in de wijde
omgeving te zien was.

Keean Bexte 
@TheRealKeean · Volgen

BREAKING: A Bill Gates Foundation 
supermarket in the Netherlands that 
focuses on new-age foods like plant protein 
meat has spontaneously caught fire in the 
middle of the night. DutchUprising.com
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Foto: Mark Rutte (Влада на Република Северна Македонија CC BY-SA 4.0)
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Mark Rutte, het slaafje van Klaus Schwab, voert de agenda van de Great
Reset van het World Economic Forum uit door boeren van hun eigen erf te
schoppen, zei Sky News-presentator Rowan Dean op de Australische tv.

Volgens bureaucraten zit er te veel stikstof in de bodem. Alhoewel: uit
achtergehouden berekeningen van het ministerie van Financiën zou nu blijken
dat er minder stikstof hoeft te worden gereduceerd.

Sky News-presentator: Rutte voert agenda van de
Great Reset uit door boeren van hun eigen erf te
schoppen

Robin de Boer • 11 juli 2022 18:00  0  537  1 minuut leestijd

Great Reset Mens en Dier
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Lijkt wel koehandel
Komende weken komt het ministerie met een bijgewerkt model om te
berekenen hoe ‘zo efficiënt mogelijk de stikstofuitstoot verminderd kan
worden’. Uit de berekeningen zou blijken dat boeren hun uitstoot veel minder
hoeven te verlagen dan tot nu toe gedacht.

Mark van den Oever, voorzitter van boerenactiegroep Farmers Defence Force,
is verbaasd dat dit nu pas naar buiten komt. “Waarom moet het eerst uit de
hand lopen, het lijkt wel koehandel,” zei hij. De boeren zijn volgens hem niet
van plan om te stoppen met actievoeren. Hij zei dat ‘het gas erop gaat’.

Great Reset in volle gang
“Dit is de Great Reset, waar ik al maanden, zo niet jaren voor waarschuw in
deze show,” benadrukte Dean. Hij wees erop dat ook Italiaanse boeren
opstaan en protesteren in Rome. “Wij zijn geen slaven, wij zijn boeren. Wij
kunnen niet rondkomen,” zeggen ze. En ook Poolse, Duitse en Spaanse
boeren demonstreren tegen de overheid.

“Dit gebeurt overal en is een rechtstreeks gevolg van de gestoorde
globalistische klimaatplannen,” aldus Dean. “De Great Reset is in volle gang.”

4.8
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Het stikstofprobleem is echt Nederlands, uitgelegd in acht grafieken,
kopte de NOS zondag. Volgens het RIVM wordt twee derde van de
stikstofdepositie in Nederland zelf veroorzaakt, met name door de
landbouw, schrijft de NOS.

Nog enkele opmerkelijke passages: ‘Binnen Europa behoort
Nederland, gerekend per hectare, tot de koplopers in de uitstoot van
stikstof’. En: ‘Hoewel de uitstoot en depositie van stikstof in de
afgelopen decennia fors gedaald zijn, hebben natuurgebieden er nog
steeds last van. Stikstof die in een natuurgebied neerdaalt, verdwijnt
niet zomaar, en ‘stapelt’ zich jarenlang op’.

Schande voor ons land
De NOS oogst een storm aan kritiek met dit artikel. “Het
‘stikstofprobleem’ is alleen écht Nederlands omdat ons kabinet onder
leiding van de VVD en D66 een juridisch probleem in stand houdt.

Berichtgeving NOS over stikstof valt slecht: ‘En
op basis van dit gerammel moeten de boeren
weg, schandalig’

Robin de Boer • 11 juli 2022 06:00  139  12.460  1 minuut leestijd

Binnenland

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Donald_Trung
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2436073-het-stikstofprobleem-is-echt-nederlands-uitgelegd-in-acht-grafieken
https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
https://www.ninefornews.nl/categorie/binnenland/


7/11/2022 Berichtgeving NOS over stikstof valt slecht: 'En op basis van dit gerammel moeten de boeren weg, schandalig'

https://www.ninefornews.nl/berichtgeving-nos-over-stikstof-valt-slecht-en-op-basis-van-dit-gerammel-moeten-de-boeren-weg-schandalig/ 2/6

Dat is een schande voor ons land en catastrofaal voor onze boeren
en voedselzekerheid,” zegt Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

Professor Han Lindeboom – ja, die professor Han Lindeboom –
schrijft: “Hebben jullie de beschrijving van het stikstofprobleem als
item in het NOS Nieuws gezien? Er staan nogal wat foute getallen in
die door het RIVM zijn aangeleverd. Hoogste tijd om er eens kritisch
naar te kijken.”

“En op basis van dit gerammel moeten de boeren weg, schandalig,”
verzucht de professor.

Krampachtig doordrukken van het
overheidsnarratief
BVNL-bestuurder Hans van Tellingen reageert op Lindeboom: “En dit
is een D66-wetenschapper, hè? Het stikstofbeleid is gebouwd op
drijfzand. Dat zegt hij ook.”

“De manier waarop de NOS bericht over stikstof en de boerenacties
geeft duidelijk aan wat er van de media is geworden: ooit was de
functie het controleren van de macht, nu is het het krampachtig
doordrukken van het overheidsnarratief,” klaagt rechtsfilosoof Raisa
Blommestijn.

4.9

Beoordeel dit artikel

Interessant
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Handelsverdrag CETA treft
boeren en ondermijnt
Nederlandse rechtspraak

Datum: 10 juli 2022 
Mens en Macht
Erick Overveen

Dinsdag 12 juli stemt de Eerste Kamer over het
belangrijke handelsverdrag CETA. Volgens
advocaat Meike Terhorst, die onder meer werkt
voor Milieudefensie, zorgt dit verdrag met
Canada ervoor dat bevoegdheden door Nederland
worden overgedragen aan een oncontroleerbaar
internationaal ambtenarenapparaat. Het zal
bovendien leiden tot grootschalige import van
Canadees varkens- en rundvlees. De PvdA kan
het verdrag tegenhouden maar die partij lijkt
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het verdrag tegenhouden, maar die partij lijkt
zich te willen aansluiten bij de regeringscoalitie.

Door de commotie rond de stikstofplannen en de
boerenprotesten, en het nieuws dat de EU opnieuw
een negatief oordeel dreigt te vellen over het
Nederlandse mestbeleid, zouden we bijna vergeten
dat er nog een ander spook opdoemt dat onze
nationale wetgeving dreigt te ondermijnen: het
handelsverdrag CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement). Op 12 juli stemt de Eerste
Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en
Canada, dat als doel heeft de handel tussen Canada
en de EU gemakkelijker te maken door
belemmeringen weg te nemen en importtarieven
te verlagen. Het werd in 2016 getekend en de
hoofdbestanddelen ervan zijn een jaar later al
(gedeeltelijk) in werking getreden, vooruitlopend
op goedkeuring van alle afzonderlijke EU-
lidstaten.

Ook in Nederland is een goedkeuringsprocedure
opgestart waarbij het om twee delen gaat die nog
niet zijn ingevoerd: investeringsbescherming, die
multinationals en Canadese investeerders het
recht geeft de Staat aan te klagen als een wet of
regel hun investeringsbelangen aantast, en het
openstellen van de publieke dienstensector voor
buitenlandse investeerders.

Volgens advocaat Meike Terhorst uit Alkmaar, die
zich al jaren bezighoudt met het verdrag en onder
meer werkt voor Milieudefensie naast veel pro deo
werk, zorgt het verdrag ervoor dat multinationals
superieur worden aan de Staat en onze
soevereiniteit kunnen ondermijnen. Dat heeft te
maken met het zogenaamde Investment Court
System (IVS), een arbitragehof waar bedrijven
kunnen procederen tegen Nederland buiten ons
eigen rechtssysteem om, “terwijl wij die bedrijven
bij datzelfde Hof niet kunnen aanklagen indien dat
nodig zou zijn”, stelt Terhorst.
Het verdrag “wordt gepresenteerd als een

d k lijk d i h i i l
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noodzakelijke verandering om het internationale
handelsverkeer te stimuleren, maar de
schaduwzijde is dat CETA bevoegdheden geeft aan
een 'supra-EU-ambtenaren-apparaat' dat niet
gecontroleerd kan worden”, zegt Terhorst. “Dat is
juridisch altijd gevaarlijk. Je loopt het risico dat de
belangen van grote bedrijven gewaarborgd
worden, maar dat de belangen van MKB,
boerenbedrijven, werknemers, vakbonden of
milieuorganisaties buiten de deur worden
gehouden, hetgeen we nu al in de praktijk zien
gebeuren.”

Zij wijst erop dat CETA ook gevolgen zal hebben
voor de Nederlandse landbouwsector. “De
Nederlandse varkens- en rundvleesboeren kunnen
het zwaar krijgen doordat het lastig wordt om met
de enorme hoeveelheid aan goedkoop
geproduceerd vlees uit Canada te concurreren. Er
zijn nu allerlei quota afgesproken om bijvoorbeeld
de invoer van vlees vanuit Canada te beperken. Het
Gemengd Comité (het besluitvormend orgaan dat
wordt geleid door de Canadese minister van
Handel en de EU commissaris van Internationale
Handel – red.) zou de afgesproken quota in de
toekomst kunnen afbouwen. Bovendien gelden er,
voor zover mij bekend, voor het Canadese vlees
andere regels dan voor onze lokale boer. Daardoor
kunnen onze boeren buitenspel worden gezet. En
dat maakt het met het oog op de boerenprotesten
van de afgelopen week extra wrang.”

Terhorst heeft op 7 juni 2020 samen met meer dan
dertig hoogleraren een brief gestuurd aan de
Eerste Kamer met het verzoek om CETA niet goed
te keuren omdat het verdrag in strijd zou zijn met
de Grondwet. Doordat investeringsbescherming
multinationals het recht geeft een claim in te
dienen tegen de staat, wordt inbreuk gemaakt op
de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
Hierdoor geldt dat CETA met een tweederde
meerderheid moet worden goedgekeurd. Tal van
organisaties zoals Milieudefensie, Handel Anders,
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g , ,
de Consumentenbond, SOMO, en
boerenorganisaties strijden al jaren tegen CETA.
Als CETA wordt goedgekeurd door alle lidstaten
van de EU, hebben bedrijven met aandeelhouders
uit Canada of VS meer rechten in Nederland dan
bedrijven met aandeelhouders uit Nederland.
CETA’s investeringsbescherming komt hiermee,
volgens mij, ook in strijd met artikel 1 van onze
Grondwet. Die bepaalt: “Allen die zich in
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld”. CETA’s
investeringsbescherming discrimineert op grond
van nationaliteit waardoor de nationale bedrijven
en hun aandeelhouders benadeeld worden ten
opzichte van buitenlandse investeerders.”

De stemming op 12 juli in de Eerste Kamer wordt
cruciaal. De coalitiepartijen hebben in de Senaat
geen meerderheid. Terhorst: “Ze hebben dinsdag
nog een andere partij nodig die met hen meestemt
en de kans is groot dat dat de PvdA zou kunnen
zijn. De Leidse politicoloog Ruud Koole, senator
van de PvdA in de Eerste Kamer, heeft onlangs, na
een lange periode van twijfel, laten
doorschemeren dat hij toch meer voor- dan
nadelen ziet in het CETA-verdrag en dat hij nu
overweegt om toch voor te gaan stemmen. Dat
kwam ook doordat Kaag hem geruststelde dat
CETA-landen nog altijd kunnen worden gestraft
met hogere tarieven zodra zij zich niet aan hun
(minimum)afspraken zouden houden.”
Kaag speelt het slim, zegt Terhorst. “Ze zette nog
eens extra druk op de ketel door te zeggen dat wij,
als we dinsdag tegen stemmen, een modderfiguur
slaan tegenover de rest van de EU. De regering
Rutte doet alsof het CETA-verdrag onze enige
optie is terwijl de coalitie verdomd goed weet dat
de bevolking in opstand zou komen zodra zij
daadwerkelijk zou inzien dat dit handelsverdrag
een enorme transformatie van ons rechtssysteem
teweeg zou kunnen brengen.”

De meeste mensen zijn zich echter niet bewust van
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De meeste mensen zijn zich echter niet bewust van
de dreiging die van het verdrag uitgaat, stelt
Terhorst. “Ze weten niet eens dat er dinsdag in de
Eerste Kamer over gestemd wordt. Tegen de tijd
dat iedereen zich realiseert wat er hier
daadwerkelijk aan de hand is, zal het te laat zijn.
Dan is er geen weg meer terug.”

Is er nog iets te doen om CETA tegen te houden?
Terhorst: “Druk op de Senaat kan misschien nog
helpen. Ik zie bijvoorbeeld nog wel heil in
boerenorganisaties die samen een vuist kunnen
maken en de PvdA op het laatste nippertje
misschien nog kunnen overtuigen om tegen te
stemmen. Ook heb ik goede hoop op het initiatief
van Handel Anders, die namens onder andere de
Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel,
Milieudefensie en vele andere organisaties een
brandbrief aan de Eerste Kamer heeft gestuurd
over CETA. Mensen dienen zich ervan bewust te
worden hoe vreselijk belangrijk het is om CETA
nog te stoppen. Ik hoop dat we onze autonomie
weten te behouden en in Nederland kunnen blijven
leven zoals wij dat fijn vinden.” 
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