
 
 
 

1. Wilt u een korte reactie geven op de inhoud van dit pamflet? 
 
De SGP waardeert de positieve noot aan het begin van het pamflet: onze vruchtbare rivierdelta is 
heel geschikt voor akkerbouw en draagt daarom bij aan de voedselzekerheid. De akkerbouw verdient 
daarom een economisch en maatschappelijk toekomstperspectief, met een fatsoenlijk inkomen. We 
lezen in het pamflet veel herkenbare punten: een gelijk Europees speelveld, kritisch over 
handelsverdragen, eerlijke margeverdeling in de keten, betaling voor groene en blauwe diensten, 
geen zonneparken, toelating van (groene) gewasbeschermingsmiddelen, ruimte voor vaste mest, 
doel- in plaats van middelvoorschriften, aanpak van de korte liberale pacht en een breedgedragen 
landbouwakkoord.  
 

2. Bent u het eens met onze visie op markt- en prijsbeleid (punt 2a t/m d) 
 
Ja. De SGP zet in op een gelijk Europees speelveld zodat onze boeren op een eerlijke manier kunnen 
concurreren en de markt betaald voor wat bovenop de regels gevraagd wordt. Dat betekent wat ons 
betreft dat er meer ruimte moet komen voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, zoals ook 
in omliggende landen. We willen dat kwetsbare landbouwsectoren buiten de handelsverdragen 
gehouden worden, dus geen Mercosur akkoord. De SGP wil dat de wet voor aanpak van oneerlijke 
handelspraktijken verder aangescherpt wordt en dat de overheid weer meer marktmeester wordt: 
het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat voor PlanetProof geen meerprijs betaald wordt. We zetten ook 
in op een eerlijke vergoeding voor groene en blauwe diensten. Dat betekent dat niet 80% van de 
kosten vergoed worden, maar het volle pond. En zolang er geen voldoende inkomen uit de markt 
gehaald kan worden blijft helaas een bedrijfstoeslag nodig. Voor wat hoort wat. Het is onverstandig 
om deze toeslagen rücksichtslos af te schaffen of te vergroenen (sigaar uit eigen doos).  
 

 
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? 

 
Zoals hiervoor aangegeven, herkennen we ons in veel van deze punten. Zo heeft de SGP zich in het 
bijzonder sterk gemaakt voor de totstandkoming van een landbouwakkoord: het is van belang dat 
supermarkten mee gaan betalen aan vergroening en een eerlijke prijs, dat er niet meer gejojood 
wordt met boeren en dat het vakmanschap van boeren benut in plaats van – via allerlei 
middelvoorschriften – beknot wordt.  
 

4. Als u minister van landbouw wordt, welke van de door ons genoemde punten gaat u dan als 
eerste uitvoeren? 

 

Als we een punt moeten noemen dat belangrijk is en op korte termijn uitgevoerd kan worden, is dat 
het regelen van vrijstellingen voor verschillende gewasbeschermingsmiddelen die in verschillende 
teelten gewoon nodig zijn om die teelt te kunnen behouden. Denk aan de bietenteelt, waar in 
omliggende landen een vrijstelling komt voor coating van bietenzaad, maar in Nederland nog steeds 
niet.  
 


