
 

Reactie van Tjeerd de Groot,  D66 
 

1. Wilt u een korte reactie geven op de inhoud van dit pamflet? 

Er staan een hoop punten in het pamflet die goed passen in de visie van D66, maar ook punten 

waarbij D66 vind dat het anders moet. 

En we zijn het geheel eens dat de positie van de boer in de keten versterkt moet worden, 

waarbij ook een eerlijke prijs van groot belang is. 

 

2. Bent u het eens met onze visie op markt- en prijsbeleid (punt 2a t/m d) 

D66 is het niet eens met alle punten die worden benoemd. Zo ziet D66 handelsverdragen juist 

als een middel om hogere eisen te stellen aan duurzaamheid rondom producten die we de 

Europese markt opbrengen. Zo tillen we landbouw naar een hoger niveau en zorgen we voor 

een eerlijker speelveld. Bovendien is de Nederlandse land- en tuinbouw zeer sterk export-

georiënteerd.  

D66 is het wel eens met de punten rondom een eerlijke margeverdeling, een eerlijke prijs voor 

de boer en zijn het ook eens met een beloning voor werk wat wordt verricht voor het milieu, 

biodiversiteit en klimaat. Daarom wil D66 het gemeenschappelijk landbouwbeleid omvormen 

waarbij de beloning veel meer gericht op die onderwerpen.  

 

3. Ook veel andere punten vragen om aanpassing van het beleid (punt 4 (verduurzaming), 

punt 6 (pachtbeleid) ,punt 7 (integraal en langdurig beleid), punt 8 (sturen op doelen i.p.v. 

middelen) en punt 10 (breed gedragen akkoord over landbouw, voedsel en natuur)). Bent u het 

met deze punten eens? 

D66 ziet ook dat knellende regelgeving aanwezig is die verduurzaming tegenhoudt. De 

afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om die knellende wetgeving in kaart te brengen. 

Rondom het mest- en pachtbeleid heeft de demissionaire minister al stappen gezet, maar we 

zijn hier nog lang niet. D66 wil de aankomende jaren deze punten verder oppakken en 

kringlooplandbouw beter verankeren in wetgeving. Ook is ruimte voor experimenteren nodig. 

 

4. Als u minister van landbouw wordt, welke van de door ons genoemde punten gaat u 

dan als eerste uitvoeren? 

Als eerste zou ik met de sector, verwerkende industrie en supermarkten rond de tafel gaan om 

standaard te ontwikkelen voor duurzaamheidsrapportages zodat het hele 

supermarktassortiment verduurzaamd en waarbij een eerlijke prijs voor de boer centraal komt 

te staan.  

 


