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Geachte mevrouw Schippers, 
 
Middels deze brief vraag ik u om bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor een stabiel 
kabinet, bestaande uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks, aandacht te besteden aan de belangen van 
onze boeren en tuinders. Als producenten van voedsel, bloemen en planten leveren zij een 
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, het landelijk gebied en oplossingen voor grote 
maatschappelijke vraagstukken, zoals de klimaatverandering. 
 
Interne markt 
De Agrifood business is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Jaarlijks 
exporteren wij 94 miljard euro aan producten, uitgangsmaterialen en technologie (22% van totale 
exportwaarde). Wij zorgen daarmee voor 650.000 banen en een netto toegevoegde waarde aan het 
BNP van 52 miljard euro. De primaire sector is hierin een onmisbare schakel. Aangezien twee 
derde van al onze producten wordt geëxporteerd, waarvan het merendeel binnen Europa, is de 
interne markt voor ons van levensbelang. Ik doe daarom een dringende oproep aan u om 
gedurende de informatie, het belang van een goed functionerende EU prioriteit te geven. Een 
kabinet dat de uitgangspunten van de EU ondermijnt, zou desastreus zijn voor de Nederlandse 
agrarische sector. Onze wens is dat het nieuwe kabinet leiderschap toont en zich inzet voor een 
sterker Europa. Dit is niet alleen van belang voor onze economie, maar ook voor vrede, veiligheid 
en stabiliteit.  
 
Ministerie van Voedsel en Landschap 
De land- en tuinbouw bestaat uit 65.000 individuele ondernemers die een relatief groot bedrijf 
runnen. Boeren en tuinders zorgen dagelijks voor gezond voedsel, bloemen en planten. Zij beheren 
meer dan 70% van het landschap in Nederland en zijn daarmee de belangrijkste drager van het 
platteland. Zo’n 40% van alle duurzaam opgewekte energie in Nederland is afkomstig van een 
boerenerf of uit de kas. Onze sector levert daarmee een belangrijke bijdrage aan grote 
vraagstukken waar Nederland in de komende vier jaar aan moet werken, zoals volksgezondheid, de 
leefbaarheid van het landelijk gebied en het klimaatvraagstuk. Tegelijkertijd staat de sector bloot 
aan externe factoren, zoals weersomstandigheden en geopolitieke ontwikkelingen die zijn weerslag 
hebben op de internationale voedselmarkt.  
 
In het belang van een verdere verduurzaming van onze voedselproductie en de kwaliteit en 
leefbaarheid van het landelijk gebied, is een ministerie van Voedsel en Landschap noodzakelijk. 
Daarmee kan op diverse thema’s meer integraal beleid gevormd worden. Daarnaast moet dit 
ministerie de gouden driehoek van praktijk, beleid en onderzoek waarborgen en zich maximaal 
inspannen voor een betere positie van boeren en tuinders in de keten.  
 
Innovatiekracht en verduurzaming 
Nederland heeft haar sterke positie op de wereldmarkt te danken aan de innovatieve kracht van de 
agrarische sector. Nederlandse producten onderscheiden zich op kwaliteit. De Nederlandse land- 
en tuinbouw is één van de meest duurzame voedselproducenten ter wereld. Dankzij efficiënte 
productie is de Nederlandse agrarische sector goed in staat om met andere landen te concurreren. 
Onze boeren en tuinders hebben ambitie om deze positie verder uit te bouwen. Zij kunnen hiermee 
immers een belangrijke meerwaarde én toegevoegde waarde creëren op de internationale 
voedselmarkt. Daarvoor is verder investeren in een sterk kennis- en innovatiesysteem cruciaal.  
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Dit kan alleen wanneer de agrarische sector zelf en de voedselketen als totaal, sturend op kan 
treden – onder voorwaarde van democratisch toezicht. Het gaat bijvoorbeeld om het collectief 
organiseren van onderzoek en innovatie en het stellen van regels waar nodig, daar waar het voor 
individuele ondernemers aan slagkracht ontbreekt.  Daarnaast is aanpassing van 
mededingingsregels ten behoeve van verduurzaming van de gehele voedselketen waarbij iedere 
schakel een beloning krijgt voor zijn extra inspanningen, van het grootste belang. Tot slot zijn 
publiek-private investeringen nodig t.b.v. o.a. plantgezondheid, mestverwerking en smart farming, 
waarvoor in het kader van NL Next Level reeds voorstellen zijn gedaan vanuit de topsectoren 
Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 
 
Afsluitend 
Wij vragen u, als informateur, het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw voor de economie, 
het landelijk gebied en klimaat en energie ruimschoots in uw overwegingen mee te nemen. Het 
nieuwe kabinet moet zich inzetten voor een sterke interne markt, de innovatiekracht en 
verduurzaming van onze landbouw en het belang van onze sector te bestendigen met een 
ministerie van Voedsel en Landschap.  
 
Ik ben graag bereid deze brief nader toe te lichten in een mondeling gesprek.  
 
 
 
Hoogachtend,  
 

 
 
Ir. M.A.E. (Marc) Calon 
Voorzitter LTO Nederland 


