
Naar een duurzaam
perspectief voor Nederland
en haar landbouw
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, die alleen in samenhang kunnen 
worden opgelost. Maatschappelijke vraagstukken zoals ruimte voor woningbouw, 
infrastructuur, natuur en landbouw. Maar ook het oplossen van de stikstofproblematiek 
en inbedden van de nieuwe klimaatrealiteit vragen om een integrale aanpak. 
De landbouwsector bese� als geen ander dat ook zij haar bijdrage moet, kan én wil 
leveren. Dat vraagt van ons allemaal iets extra’s, laten we daarom met elkaar moedig 
zijn in het ongemak dat dit soms vraagt. Alleen dan komt er een oplossing die duurzaam 
is voor allemaal en de landbouwsector weer een duurzaam perspectief biedt.

Dat is niet eenvoudig. De maatschappelijke uitdagingen in Noord-Holland zijn anders 
dan die in Friesland of Limburg en wat werkt voor boeren in Groningen is niet per se de 
beste oplossing voor natuurorganisaties in Zeeland. Dit vraagt om maatwerk. One size �ts
all werkt niet, de botte bijl evenmin. Van de formerende politieke partijen vragen we dan 
ook om speci�eke en gebiedsgerichte maatregelen.

Wij – elf bedrijven in de Agrifood sector en LTO Nederland verenigd in AgriNL – willen 
samen met overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland werken 
aan een gebiedsgerichte, integrale aanpak die recht doet aan de belangen van ons 
allemaal: inwoners, boeren, bedrijven en natuurorganisaties. Deze aanpak moet ervoor 
zorgen dat de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan met elkaar in balans 
worden opgelost. Zo zorgen we ervoor dat we op de plekken waar dat nodig is nieuwe 
huizen kunnen bouwen en/of nieuwe infrastructuur. Op andere plekken realiseren we juist 
ruimte voor de agrarische sector, extra natuur of een mix van beide.

Deze transitie hee� alleen kans van slagen als we kiezen voor een aanpak die iedereen 
perspectief biedt en we elkaars belangen respecteren. Als we bereid zijn om een beetje in 
te schikken en het gemeenschappelijke belang boven het eigen belang plaatsen. Als we 
de confrontatie vertalen in conversatie. Dat betekent dat bijvoorbeeld boerenbedrijven 
erop moeten kunnen vertrouwen dat er voldoende ruimte en middelen zijn om vanuit eigen 
vakmanschap en innovatiekracht de stappen te nemen die nodig zijn voor toekomst. Dat 
betekent ook dat de Nederlander mag verwachten dat wij onze impact op het klimaat, 
het milieu en de leefomgeving verder verlagen en tegelijkertijd onze onmisbare rol in de 
voedselvoorziening, het platteland en de economie blijven vervullen.

Als de overheid bereid is om te kiezen voor een speci�eke, integrale aanpak die 
zorgt voor draagvlak, vertrouwen en perspectief dan zijn wij bereid én in staat om 
de schouders eronder te zetten. Hiervoor is tijd, geld en een aanpak met draagvlak 
noodzakelijk. Zo dragen wij bij aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen 
en blijven wij werken aan groene, gezonde en gewaardeerde voedselketens. 

AgriNL is een netwerk van 11 bedrijven & LTO Nederland van de belangrijkste 
Nederlandse spelers in de Agrifood sector. Wij vertegenwoordigen €46 miljard aan omzet, 
116.000 medewerkers wereldwijd, 50.000 boeren en zijn actief in meer dan 45 landen. 
Door samenwerking leveren we een bijdrage aan een Agrifood sector die Nederland 
voorop laat lopen als innovatieland met een cruciale rol in regionale, Europese en 
internationale Agrifoodketens.
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