Maak kennis met P

Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp stelt zich voor
Volgens Peter is de land- en tuinbouw
in de Europese Unie momenteel nog
onderbelicht, terwijl de uitdagingen
waar de jonge boer nu voor staat veelal
Europees van aard zijn. Als nieuwe
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portefeuillehouder internationaal wil
hij hier graag verandering in brengen.
Vragen? Neem contact met hem op
door een e-mail te sturen naar
pmeedendorp@najk.nl.

Benieuwd wat Peter Meedendorp de
leden van NAJK te bieden heeft?
Scan de QR-code en bekijk de video
op YouTube waarin hij zichzelf
voorstelt.

Portefeuillehouder internationaal bij NAJK

De 21-jarige Peter Meedendorp is samen met zijn ouders en broer de trotse
eigenaar van een akkerbouwbedrijf in het Oost-Groningse Onstwedde. Sinds
december 2021 is Peter het nieuwe gezicht van de portefeuille internationaal
bij NAJK, waarmee hij in de voetsporen treedt van zijn voorganger Willem
Voncken. Wie is Peter? Wat doet hij en hoe komt hij in deze functie terecht?
Wij stellen hem graag aan je voor!
Tekst en beeld: Christel Klok (Communicatiemedewerker NAJK)

N

aast de werkzaamheden op het
eigen landbouw- en loonbedrijf,
waar Peter sinds twee jaar in
maatschap zit, heeft hij net zijn studie
Internationale betrekkingen en internationale organisaties afgerond. Na de zomer
hoopt hij te starten met een Master Economie en Beleid in Wageningen en tot die
tijd werkt hij volledig thuis. Op het bedrijf
in Oost-Groningen zal hij zijn handen vol
hebben aan de teelt van de 300 hectare
aardappels, suikerbieten, hennep, uien,
maïs en gerst. De portefeuille internationaal van NAJK is Peter, met zijn interesse in de internationale politiek en de
landbouw, op het lijf geschreven.

Vind jij in je studie genoeg
koppeling met de landbouw?
“Ik probeer hier mijn eigen draai aan te
geven. Zo schreef ik mijn scriptie over
biobrandstoffen en heb ik een half jaar
stage gelopen bij LTO in Brussel. Tijdens
deze stage heb ik geleerd hoe het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) in elkaar zit en dat het ook belangrijk is dat er mensen vanuit de praktijk
zitten die invloed uit mogen oefenen op
dergelijke besluitvorming. Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt of de
doelstellingen wel haalbaar zijn, want wij
boeren zijn uiteindelijk degenen die het uit
moeten gaan voeren.”

Was het altijd al duidelijk dat je
boer wilde worden?
“Nee, op de basisschool was ik er nog niet
zo mee bezig, dat begon pas op mijn 15e.
Het idee is nu wel dat ik verder ga met het
bedrijf. Ik wil geen spijt hebben dat het

straks weg is. Mijn broer heeft ook
zeggenschap over de boerderij, maar die
maak je, net als mijn beide zusjes, niet
gelukkig door een week lang op de trekker
te zitten. Mijn broer woont momenteel in
Zweden en studeert robotica. Hij heeft
voor ons loonbedrijf bijvoorbeeld twee jaar
geleden een werkbonnenapp gemaakt. Dat
is een website waarin de loonwerkers hun
uren en werkzaamheden bij kunnen
houden. De app kan hier heel eenvoudig
een factuur van maken en opsturen naar
de desbetreffende loonwerker. Dat scheelt
een bult met werk!”, zegt Peter enthousiast. “Eerder kwam je op een gegeven
moment gewoon om in de losse papiertjes
met urenregistratie. Het programma maakt
ook duidelijk inzichtelijk wie er al betaald
heeft of wie er nog een herinnering moet

nieuwe GLB aan NAJK-voorzitter Roy
Meijer en mijn voorganger Willem
Voncken. Toen ik de vacature tegenkwam
op Instagram leek het me gelijk een hele
leuke functie. Toch heb ik eerst wel
getwijfeld of het tijdtechnisch wel handig
was. Maar vanuit de gedachte dat ik het in
de toekomst alleen maar drukker ga
krijgen, omdat mijn vader straks minder
gaat doen, leek het me nu het juiste
moment.”

Waarom portefeuillehouder
internationaal?
“Ik ben heel erg geïnteresseerd in de
internationale politiek, de internationale
verhoudingen én in de landbouw. Wat dat
betreft is het natuurlijk de ideale combinatie. Maar ook vanuit de overtuiging dat er

“De uitdagingen waar de
de Van-Boer-tot-Bord-strategie,
NEDERLANDSE JONGE BOER NU VOOR STAAT, DENK AAN STIKSTOF, NITRAAT OF
ZIJN ALLEMAAL EUROPEES VAN AARD.”

ontvangen. We gebruiken het nu alleen
zelf, maar willen het in de toekomst ook
aan derden gaan aanbieden.”

Hoe kom je zo bij NAJK terecht?
“Ik was al lid van de lokale afdeling hier in
Groningen en via mijn stage in Brussel
mocht ik een presentatie geven over het

momenteel gewoon te weinig aandacht is
voor de Brusselse besluitvorming. Alles
wat momenteel in Den Haag besproken
wordt, is in Brussel al veel eerder aan de
orde geweest. Als je dan bijvoorbeeld kijkt
hoe weinig aandacht er in de media is
geweest voor het nieuwe GLB en hoe
weinig jonge boeren daar wat vanaf
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Peter zou Brussel spreekwoordelijk
gezien graag dichter bij de Nederlandse
boer willen brengen en de leden van
NAJK meer willen betrekken bij de
Europese besluitvorming.

weten, vind ik dat wel zorgelijk. Helemaal
als je dat vergelijkt met de belangstelling
voor een nieuw regeerakkoord. Dat
akkoord wordt veel gelezen en er wordt
veel over gepraat, terwijl de Europese
besluitvorming eigenlijk veel relevanter is
op het gebied van landbouw.”

Welke uitdagingen verwacht je
binnen deze portefeuille tegen te
komen?
“De uitdagingen waar de Nederlandse
jonge boer nu voor staat, denk aan
stikstof, nitraat of de ambities in de
Van-Boer-tot-Bord-strategie, zijn allemaal
Europees van aard. De korte tijd waarin de
doelstellingen uitgevoerd moeten worden
en de impact die deze gaan hebben op het
boerenerf zijn een grote uitdaging. Gooi
maar eens de helft van je gewasbeschermingsmiddelen weg of reduceer de helft in
antibiotica. Dat gaat heel veel geld kosten,
terwijl er verder geen budget onder zit. Het
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is niet dat ik niet achter de achterliggende
doelstellingen sta, maar de uitwerking
gaat lastig worden. Veel plannen kunnen
naar mijn idee met technologie en
innovatie wel gered worden, maar dan vind
ik negen jaar nog steeds redelijk kortdag.
Er zijn veel ‘problemen’ die in de basis in
Brussel opgelost moeten gaan worden.”

Leg eens uit...
“Neem bijvoorbeeld de stikstofproblematiek: Nederland hield heel erg vast aan de
kritische depositiewaarde, hoewel de
habitatrichtlijn geen definitie biedt voor
‘gezonde’ Natura 2000-gebieden, noch
verwijst naar de Kritische Depositiewaarde (KDW). Elk land interpreteert ‘gezonde’
natuur dus anders, waardoor er grote
verschillen tussen de lidstaten kunnen
ontstaan. Zonder gezamenlijke Europese
definitie van gezonde natuur, wordt het
gelijke speelveld aangetast. Essentieel is
dat we dit soort problemen voorkomen bij
de Europese Green Deal. Laten we vooral
vooruitkijken en goede afspraken en
normering gaan maken over hoe we die
doelstellingen van de Green Deal en
Van-Boer-tot-Bord-strategie met elkaar
gaan halen!”

Hoe ziet de toekomst van de
landbouw er volgens jou uit?
“Aan de ene kant denk ik dat het financieel
wel zwaar gaat worden. De kostprijs gaat
omhoog en dat ga je niet direct terugkrijgen uit de markt. Voor degenen die de

vergroeningsslag kunnen maken zie ik
zeker kansen, maar niet iedereen gaat mee
kunnen komen in die vergroening. Ik denk
dat we daar wel eerlijk in moeten zijn. Net
als het Actieprogramma Nitraatrichtlijn:
vanaf 2027 moeten we eens in de drie jaar
een rustgewas zaaien. Aardappelen telen
zit er dan niet in, wat betekent dat we
enorm moeten gaan minderen op ons
beste gewas. Voor de grond is het
misschien wel beter, maar je moet het als
boer financieel ook kunnen trekken. Dat
gaat wel problemen opleveren.”

Wat kunnen we daar volgens jou
aan doen?
“NAJK heeft natuurlijk zelf geen zetels in
het Europees Parlement of in de Tweede
Kamer, dus we zijn gebonden aan de
middelen die een belangenbehartigersorganisatie heeft. We kunnen de belangrijke
onderwerpen op de agenda zetten, politici
benaderen en daar zaadjes planten. Op
die manier moeten we ervoor zorgen dat
politici vooral de praktische belangen van
de jonge boeren niet vergeten. Dat wil nu
nog wel eens gebeuren. We moeten als
NAJK het belang van het Brusselse ook in
laten zien bij de Nederlandse jonge
boeren, want daar begint het naar mijn
idee mee. De politici in Nederland én
Brussel moeten voelen dat er op hen
wordt gelet. Dat mag naar mijn idee,
vooral rondom de besluitvorming in De
Europese Unie, best wat meer aandacht
krijgen!”

