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‘Focussen op de
waarde van de sector’
Was ‘boer zijn’ ooit een ambacht dat respect
afdwong, nu zit de agrarische sector in
de hoek waar de klappen vallen. Politieke
ontwikkelingen, de druk van wet- en regelgeving,
onrust op de energiemarkt… het knaagt allemaal
aan de positie van de agrarische ondernemer.
Bestuurder Sjaak van der Tak spreekt in dit
verband van ‘fantastische uitdagingen’ die hij als
voorzitter van LTO Nederland vol aangrijpt om
het tij voor de sector te keren.

Sjaak van der Tak
VOORZITTER LTO NEDERLAND
In 1981 begon Sjaak van der Tak zijn loopbaan als bestuurder door
lid te worden van het CDA. Hij was wethouder van de gemeente
Rotterdam, burgemeester van de gemeente Westland en voorzitter
van Glastuinbouw Nederland. Ook bekleedde hij de functie van voorzitter van Greenport Holland en was hij lid van het dagelijks bestuur
van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Sinds 1 januari 2021 is
Van der Tak voorzitter van LTO Nederland.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

U bent als voorzitter van LTO Nederland met uw neus in de
boter gevallen. Nogal wat thema’s vragen op dit moment
uw aandacht. Wat komt er op een dag in de week zoal
voorbij?
“Dit werk is inderdaad enorm dynamisch, we beleven
hectische tijden waarin bestuurlijk veel te doen is. Neem
het thema gewasbescherming en de enorme impact die het
verdwijnen van middelen heeft op bedrijven. De ontwikkeling en toelating van biologische middelen die als alternatief
kunnen dienen, duurt te lang. Verder zijn er natuurlijk de
vraagstukken op het gebied van stikstof, klimaat en schoon
water. Dan hebben we het nog niet eens over onderwerpen
als bedrijfsopvolging, wat een groot issue is voor veel ondernemers omdat er simpelweg te weinig opvolgers zijn, en het
verdienmodel voor onze boeren en tuinders, dat steeds meer
onder druk is komen te staan.”

Welke plannen heeft LTO om het tij voor de sector te keren?
“Wij werken aan een nieuwe visie waarbij de focus ligt op de
waarde van de sector voor ons land. Wat kan de agrarische
sector voor ons land betekenen, juist op die belangrijke dossiers als stikstof, klimaat, energie, gezond voedsel, natuur en
een vitaal platteland? In de samenleving leeft nu het idee dat
wij gifspuiters zijn, terwijl wij bij uitstek de sector zijn die
gezonde, dagverse producten – van vlees tot aardappelen en
bloemkool – levert en, met de schoonheid van (bol)bloemen
en planten, bijdraagt aan het welzijn van mensen.”

Hoe wil LTO dat aanpakken?
“Het doel is een betere positie te creëren voor de agrarische
ondernemer en de Nederlandse boer, tuinder, kweker en
teler positief op de kaart te zetten. Dat kunnen we bereiken
door te laten zien wat we allemaal doen en waar we goed
in zijn. Zo is onze agrarische sector wereldwijd koploper op
het gebied van kwaliteit, efficiency, innovatie, onderzoek en
opleiding. Ons agrarisch bedrijfsleven draagt jaarlijks 95,5
miljard euro bij aan de economie. Die waarde van de sector
willen we voor het voetlicht brengen. Daarvoor is sterke promotie nodig, bijvoorbeeld in reclameblokken op de nationale
televisie en door middel van mooie televisieprogramma’s
over de sector. We moeten veel meer naar buiten treden met
ons verhaal, want we hebben zo’n mooi verhaal te vertellen.
Het is tijd voor, wat ik noem, ‘belangenbehartiging op Champions League-niveau’.”

LTO heeft meer dan 30.000 leden, maar niet alle agrariërs
zijn lid. Hoe gaat u hen overtuigen?
“Veel leden van de Farmers Defense Force zijn bijvoorbeeld
geen lid, en die ga ik niet overtuigen. Zij zien ons niet zitten
omdat wij niet inzetten op activisme, maar op het bereiken
van oplossingen. Je kunt heel makkelijk ‘nee’ zeggen tegen
overheidsplannen, maar zonder plan hoe het dan wel moet,
kom je geen stap verder. Het is ook goed je te realiseren dat
na de eerste actie op het Malieveld in 2019, die op veel steun
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weggezakt van 76 procent door latere acties naar 38 procent.
Daarom werken wij met agrarische partners in netwerken
samen aan een beter verdienvermogen. Ook is er met andere
ondernemers- en natuurorganisaties samengewerkt aan een
doortimmerd versnellingsakkoord voor het stikstofdossier
wat momenteel op de onderhandelingstafel voor een nieuw
kabinet ligt.”

De politiek is een belangrijke gesprekspartner. Zou de coalitie waarover op dit moment wordt gesproken, met VVD,
D66, CDA en CU, positief zijn voor de sector?
“Als het gaat om stikstof denk ik dat deze partijen de sector
mogelijk gunstig gezind zijn. Dat geldt overigens ook voor
BBB, SGP en soms JA21. Wij erkennen dat stikstof een issue
is, met name voor de melkveehouderij, en zetten in op een
gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt geïnvesteerd in zaken
als innovatie van de stal, verbetering van het management
en mogelijke verplaatsing van bedrijven en vrijwillige stoppers, omdat er sprake is van autonome krimp van de sector.
Zo’n 13.000 bedrijven hebben geen opvolgers. Dat betekent
dat er landbouwgrond gaat verdwijnen. Andere boeren kunnen de landbouwgrond wel zelf in handen houden en zich
gaan richten op natuurbeheer. Daar staan zowel de politiek
als de boeren zelf voor open. Dit is nog geen gelopen race.
De stikstofreductie van 50 procent die de commissie-Remkes
voorstelt, is erg ambitieus en kan niet alleen uit de landbouw komen. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig, zoals
betere bosbouw. Daarover willen wij aan de onderhandelingstafel komen, met toekomstgerichte oplossingen.”

Wie zijn voor LTO, behalve de politiek, nog meer belangrijke gesprekspartners?
“Met LTO-vakgroepen, zelfstandige agro-organisaties en
ketenpartners, zoals toeleveranciers en afnemers, worden
gesprekken gevoerd met retailers, zoals Lidl, Albert Heijn,
Jumbo, Aldi en Superunie, om ervoor te zorgen dat er
meer Nederlands product in het schap komt te liggen, dat
bovendien goed herkenbaar is als Nederlands product. Daar
zetten we goede stappen in. Zo wil Albert Heijn eind 2022
een volledig jaarrond Nederlands schap hebben gerealiseerd.
De gesprekken gaan ook over betere contracten voor boeren,
met een langere looptijd. Een contract voor een periode van
drie tot vijf jaar geeft meer zekerheid. Dat soort randvoorwaarden zijn cruciaal voor de sector om te kunnen blijven
investeren en überhaupt geld te kunnen verdienen.”

Wat verwacht u van de leden?
“Belangrijk is dat leden zelf het voortouw nemen, aan de
slag gaan vanuit stikstof, klimaat en bodembeheer, kijken
wat er wel kan met innovaties. De wissel moet om, het is
tijd om de komende jaren keuzes te maken voor de toekomst van je boerenbedrijf. Dat bewustzijn is groeiend. Ik
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‘Wij willen aan de
onderhandelingstafel komen,
stevig, met toekomstgerichte
oplossingen’

kan me heel goed voorstellen dat je op een bepaald moment
murw raakt. Alweer een nieuwe maatregel, wat komt er nu
weer op ons af ? Er heerst onzekerheid. Er is de agrarische
ondernemer veel uit handen geslagen. Het vertrouwen in de
overheid is ver weggezakt. Ik ben veel in gesprek met onze
leden, vandaag leg ik het 190e bedrijfsbezoek af sinds mijn
aanstelling. Ruim 2.200 leden heb ik digitaal gesproken en
ik heb veel gesprekken aan keukentafels gevoerd. Vanavond
ben ik bij een bijeenkomst in Groningen. De input die ik via
die weg verzamel, neem ik mee naar alle partijen waarmee
wij in gesprek zijn, van politiek tot retail.”

Wat kunnen leden van u verwachten?
“Vanuit de ontwikkelde visie zet ik mij volledig in om het
nationale en internationale belang van boeren, tuinders,
kwekers en telers verder te brengen. Dat is soms sleuren,
duwen en trekken, maar ik geef niet op. Ik geloof er namelijk in dat dit land door boeren weer beter kan worden. Tot
2050 groeit de wereldbevolking met 3 tot 4 miljard mensen.
Allemaal monden die gevoed moeten worden. Onze sector
heeft de kennis en kunde daarvoor in huis. Zo wordt de
agrarische, ondernemende sector in Nederland onderdeel
van de toekomstgerichte oplossing.”
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