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LTO Nederland vindt tijdspad te krap en ziet te weinig uitvoeringskracht bij overheid

Sector bezorgd om haalbaarheid stikstofdoel
den genoemd. ‘Er is aandacht voor
de problematiek. Men vindt ons
belangrijk en er wordt een toekomst
voor jonge boeren gemaakt.’
De intentie van de coalitie is
volgens Meijer terug te zien in de
paragraaf over de grondbank. De
grondbank gaat worden ingezet om
het makkelijker te maken voor jonge
boeren en tuinders om in te stappen
en te extensiveren.

RENÉ BOUWMEESTER, MARTIJN VAN ROSSUM

Onteigening en opkoop van boerenbedrijven is niet de focus van
het kabinet in het oplossen van de
stikstofcrisis. Dat zegt partijleider
Wopke Hoekstra (CDA) over het
coalitieakkoord. LTO Nederland
is content met dit uitgangspunt,
maar vindt de reductiedoelen voor
stikstof niet realistisch.

ACHTERGROND
‘We gaan het samen met de
boeren doen’, luidt de boodschap
van het CDA. De regering wil voor
de oplossing van de stikstofproblematiek in gesprek met boeren.
Hoekstra: ‘Soms is innovatie nodig,
soms extensivering. Soms is verplaatsing een optie. Ik kan niet zeggen dat onteigening nooit nodig is,
maar dat is absoluut niet het vertrekpunt van dit kabinet.’
LTO-voorzitter Sjaak van der Tak
voelt zich gesterkt door deze woorden. ‘Laten we onze zegeningen
tellen. Er komt geen van bovenaf
opgelegde zonering, zoals sommige
adviezen voorstelden. Er komt geen
massale onteigening. Er komt geen
halvering van de veestapel.’
Van der Tak heeft ook kritiek.
‘De lat voor stikstofreductie wordt
onhaalbaar hoog gelegd.’ De in het
coalitieakkoord voorgestelde 50
procent reductie in 2030 is een verdubbeling van het eerder dit jaar
vastgelegde doel van 26 procent. De
LTO-voorzitter noemt de aanscherping onrealistisch. Het tijdspad is te
krap en de uitvoeringscapaciteit van
de overheid te beperkt om dit doel te

‘De transitie slaagt
alleen als de boer
er brood in ziet’

Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA, midden) en Sigrid Kaag (D66) geven een toelichting op het akkoord.Foto: Dirk Hol

Verder is Meijer opgetogen over
het budget van 25 miljard euro dat
voor transitie van de sector wordt
vrijgemaakt. ‘Volgens mij is niet
eerder zo veel geld voor de land- en
tuinbouw uitgetrokken.’ Tegelijkertijd is hij bezorgd over de stikstofemissiereductie die daarmee moet
worden behaald. ‘50 procent reductie in acht jaar tijd is een enorme
opgave. Ik ben benieuwd hoe we dat
gaan organiseren.’

Over de juiste besteding van het
aangekondigde stikstoffonds van 25
miljard euro wil LTO in gesprek met
de nieuwe landbouwminister. Van
der Tak noemt het terecht dat het
kabinet miljarden euro’s vrij maakt
om boeren en tuinders te ondersteunen in de verdere verduurzaming.
De verdeling tussen gelden voor
stoppers enerzijds en innovatie
anderzijds moet beter, vindt de LTOvoorzitter. ‘Het is tekenend dat de
kosten voor ‘uitvoer van beleid’ met
1,7 miljard euro hoger zijn dan die
voor innovatieve van stalsystemen,
die zijn 1 miljard euro.’
De ambities op het gebied van
klimaat worden naar boven bijgesteld tot een CO2-reductie van
60 procent in 2030. De bijstelling
vraagt om extra overheidsinvesteringen, vindt LTO. Koerswijzigingen
op een agrarisch bedrijf kosten veel
tijd en geld, want een kas of stal

VAN HET GAS
De glastuinbouw wordt in het
regeerakkoord omschreven als een
sector met veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en
circulaire productie. Voorzitter Adri
Bom-Lemstra van Glastuinbouw
Nederland ziet dit als erkenning
voor de inspanning van de sector.
Desondanks constateert ze dat de
sector ook een flinke klus heeft om
het aardgasverbruik af te bouwen.
‘Daar hebben we hulp bij nodig.’
In het akkoord wordt aan die
vraag tegemoetgekomen. De belasting op energie (ODE) wordt deels
verlaagd voor elektriciteit. Tegelijk wordt de subsidieregeling voor
duurzame energieopwekking aangepast zodat warmte en geothermie
aantrekkelijker worden. ‘Je kunt niet
van het gas af zonder alternatieven.
Ik hoop dat zo een versnelling wordt
bereikt’, besluit Bom-Lemstra.

halen, betoogt hij. ‘Dat is onuitvoerbaar en gaat in de toekomst tot grote
teleurstellingen leiden.’
Van der Tak wijst op het eigen
voorstel om in te zetten op 40 procent reductie in 2030. ‘Samen met
de bouw, natuur en andere economische sectoren kunnen we tegen
een extra budget van 15,3 miljard
euro tot een reductie van 40 procent
komen. Volgens de doorrekening
van het PBL is dat al zeer ambitieus.’

Meer achtergronden van het coalitieakkoord online
Meer weten over het coalitieakkoord?
Op de website van Nieuwe Oogst staan
alle artikelen gebundeld. Zo kan een
uitgebreid verslag worden gelezen met
alle voor de land- en tuinbouw relevante
onderwerpen uit het regeerakkoord.
Verder staan op de site video’s met de
reacties van de voorzitters van LTO
Nederland, Glastuinbouw Nederland en

NAJK. Daarnaast geven de landbouwwoordvoerders van VVD, D66, CDA en
ChristenUnie vanuit de Nieuwe Oogststudio in Den Haag een inkijkje in hun
inbreng van de coalitieonderhandelingen.
Tot slot geven de oppositiepartijen waaronder BBB en GroenLinks op de site een
reactie op het coalitieakkoord.

u nieuweoogst.nl/coalitieakkoord

gaat al snel decennia mee en met de
kleine marges kent de sector lange
terugverdientijden.
Transitie en verandering kunnen alleen met een wenkend verdienmodel, benadrukt LTO. In veel
plannen ontbreekt volgens de organisatie de economische component.
Is er wel een duurzaam verdienmodel? Kunnen de hoge investeringen
worden gefinancierd? ‘De politiek
lijkt onvoldoende rekening te houden met deze zeer reële vragen. De
transitie slaagt alleen als de boeren
en tuinders er brood in zien’, vindt
Van der Tak.
JONGE BOEREN
NAJK-voorzitter Roy Meijer ziet
net als Van der Tak plus- en minpunten in het nieuwe regeerakkoord. ‘Het begin en de toon zijn
goed.’ Meijer is vooral blij dat jonge
boeren en tuinders specifiek wor-

‘Kabinet moet het vertrouwen van boeren herstellen’
PETER SMIT

Om de coalitieplannen te realiseren heeft dit kabinet het vertrouwen van boeren nodig. Dat is
volgens oud-landbouwminister
Cees Veerman essentieel bij de
uitvoering van de plannen.

INTERVIEW
Wat betekenen de kabinetsplannen
voor de boeren?
‘Boeren bekijken dit met knarsende
tanden. Er komt een harde tijd aan
waarin ze pijnlijke beslissingen
moeten nemen. Het herstellen van
het vertrouwen is essentieel bij de
uitvoering van de plannen. De overheid zal boeren met begrip en empathie tegemoet moeten treden.’

Hoe beoordeelt u het bereikte coalitieakkoord?
‘Er staan heel veel positieve voorstellen in waar veel geld voor
beschikbaar komt. Hier en daar zijn
de plannen nog wel wat vaag. Je
kunt je terecht afvragen of het met
die hoge ambities wel gaat lukken.’
Waar kan het op spaak lopen?
‘Ook de uitvoeringskracht die de
overheid op de been kan brengen
wordt heel belangrijk. Bij hoge
ambities en grote budgetten moet
dat goed worden vormgegeven. Op
de ministeries is er veel bezuinigd,
het ambtenarenbestand is uitgedund en daardoor is er veel kennis
verdwenen.’
U heeft zelf ook een stikstofplan inge-

diend. Herkent u dat in de voorstellen?
‘Wij hebben gepleit voor een centrale regie vanuit het Rijk en het
aanstellen van een landschapscommissaris. Dat mis ik in het akkoord.
Ik lees dat er misschien ministers
komen voor klimaat, landbouw en
ruimtelijke ordening. Een goede
afstemming daarbij is cruciaal,
anders krijg je een stammenstrijd.’

Is het verstandig de gebiedsgerichte
aanpak bij de provincies neer te leggen?
‘Een gebiedsgerichte aanpak klinkt
mooi, maar het kost heel veel geld
en de procedures duren lang. Daarom moet ook bij de provincies de
bemensing op orde zijn. Het Rijk
moet hier duidelijke kaders stellen
over wat de speelruimte is. Het gaat

Boeren bekijken dit met
knarsende tanden. Er komt
een harde tijd aan waarin
ze pijnlijke beslissingen
moeten nemen.
Cees Veerman, oud-landbouwminister
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om veel geld, maar de plannen zijn
nog vaag. Dan krijg je het gevaar dat
ermee wordt gemorst.’
Het kabinet spreekt nadrukkelijk de
keten en de retail aan op hun verantwoordelijkheid. Gaat dat werken?
‘Vier jaar geleden heb ik daar een
rapport over geschreven. Ik voelde
toen de druk van de retaillobby die
pleitte voor vrijwillige afspraken.
Als dat wel kan, waarom zijn die
afspraken er dan nog niet?
‘Er is wetgeving veranderd om de
positie van boeren te versterken.
Maar er moet meer gebeuren. Een
boerencampagne van Albert Heijn
is slechts een speldenprik. Denk
aan de promotie van regionale producten. De consument zal moeten
wennen aan hogere voedselprijzen.’

