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1Positiebepaling landbouw JA21

Vaste grond voor voedselzekerheid
Landbouwbeleid heeft koerswijziging nodig

Inleiding

In de agrarische sector behoort Nederland tot de we-

reldtop. Onze landbouw zorgt voor honderdduizenden 

banen en levert miljarden op. Onze landbouw levert in 

de productie, innovatie, natuur- en diervriendelijkheid 

topprestaties. Maar trots heeft in de afgelopen jaren 

plaats gemaakt voor aanhoudende kritiek. Allerlei 

maatregelen zetten de boeren onder druk. Zelfs het 

ontmantelen van de sector is geen taboe meer. De 

afschuwelijke oorlog in Oekraïne maakt ons echter  

bewust van de grote verantwoordelijkheid die wij als 

land hebben. We worden keihard met de neus op de  

feiten gedrukt. Voedsel produceren is geen bijzaak, 

geen aardige hobby. Integendeel, onze landbouw 

vervult een cruciale rol voor de voedselzekerheid. Voor 

onszelf en voor de rest van de wereld. Hoezo minder 

landbouw? We hebben méér landbouw nodig laat de 

oorlog in Oekraïne zien.

Voor JA21 is het grote belang van een robuuste, ver-

nieuwende en winstgevende agrarische sector evident.1 

De noodzaak van een bestendige en voortdurende 

levering van voedsel hoort opnieuw op de agenda 

te worden gezet. Een grondige ombuiging is daarom 

nodig op miljarden verslindende plannen die zowel de 

productie als de levering van voedsel ondermijnen. Het 

gaat dan met name om klimaat en stikstof. Het beleid 

om tegen elke prijs met de grootst mogelijke snelheid 

CO2 en stikstof terug te dringen, brengt de toekomst 

van onze landbouw in gevaar en zet de voedselzeker-

heid op het spel.2 JA21 wil dat Nederland de landbouw 

herwaardeert in de kerntaak: het robuust, vernieuwend 

en winstgevend produceren van voedsel. Zodat er vaste 

grond voor voedselzekerheid is.

Deze positiebepaling op hoofdlijnen geeft in para-

graaf 1 (Nederland en de landbouw) de betekenis van 

de landbouw weer vanuit het perspectief van JA21. 

Vervolgens trekt paragraaf 2 (De wereldmarkt van 

voedsel) het beeld breder naar de landbouw wereldwijd. 

In paragraaf 3 (Graanschuur Oekraïne) wordt stilge-

staan bij de betekenis van Oekraïne voor de landbouw. 

Aansluitend staat paragraaf 4 (Het zwarte gat van 

Brussel) stil bij de rem die EU door het omturnen van 

de landbouw, door klimaatplannen en doelstellin-

gen voor stikstofreductie op de landbouw zet. Iedere 

paragraaf sluit af met vier kernpunten die gebundeld 

terugkomen in de laatste paragraaf. In deze paragraaf 

5 (Vaste grond voor voedselzekerheid) wordt in negen 

kernzinnen aangegeven hoe JA21 de landbouw per-

spectief wil bieden dat is gericht op het nastreven en 

waarborgen van voedselveiligheid.3

Voedselzekerheid vormt een rode draad door deze 

positiebepaling. Het gaat over de noodzaak van de 

zekerheid van productie en distributie van voedsel 

in een onzekere wereld. Zorgvuldig omgaan met de 

aarde, streven naar duurzaam produceren en een 

ketenbenadering die onnodige schakels daadwerkelijk 

vermijdt, niet aan de orde zullen komen. Voor JA21 zijn 

ze belangrijk. Want toekomstbestendige landbouw is 

landbouw die oog heeft voor kwaliteit in alle opzichten, 

voor het inslaan van nieuwe wegen. Maar voorop staat 

het besef dat voedselzekerheid geen bijzaak is. Het 

is hoofdzaak nummer één. Om dat gezichtspunt weer 

helder op het netvlies te krijgen, is het nodig om het 

accent te leggen op de waarde van voedselzekerheid 

en de betekenis van de landbouw hiervoor.
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Nederland en de landbouw op 
hoofdlijnen:

 6 Landbouw zorgt voor veel werkgelegenheid en 

draagt bij aan ons bbp.

 6 Nederland is een sterke schakel van  

wereldformaat in de landbouw.

 6 In plaats landbouw af te bouwen moeten we  

de sector versterken.

 6 JA21 vindt het nastreven en waarborgen van  

de voedselzekerheid de voornaamste prioriteit  

voor de landbouw. 

In 2005 presenteerde het ministerie van LNV een 

rapport om ‘acht vooroordelen’ over de Nederlandse 

landbouwsector te ontkrachten.4

De vooroordelen:

• Nederland is als klein en dichtbevolkt land geen 

plek om landbouw te bedrijven.

• De landbouwsector draagt nauwelijks bij aan de 

Nederlandse economie.

• De landbouwsector wordt in leven gehouden door 

steun van de Europese Unie.

• Het Europese landbouwbeleid is onbetaalbaar 

geworden.

• De consument betaalt als gevolg van het EU-

landbouwbeleid veel teveel voor zijn voeding

• Liberalisatie in de landbouw is nodig vooral ter wille 

van de armen in de derdewereldlanden.

• De landbouw is geen innovatieve sector.

• De Nederlandse landbouw maakt gebruik van de 

meest intensieve teeltmethoden en is daarmee het 

meest milieubelastend.

 

‘Ik ben er van overtuigd dat u het na het lezen met mij 

eens kunt zijn dat de landbouw iets is waar Nederland 

trots op kan zijn!’, schreef minister van Landbouw 

Veerman in het voorwoord.

Wanneer we de Nederlandse landbouwsector als  

wereldspeler aanmerken, is die trots meer dan  

romantisch chauvinisme. Zo produceert ons land voor 

liefst 6 procent van de wereldvoedselproductie. Vlak 

na Brazilië percentage en de Verenigde Staten met 

9 procent. Daarmee zijn we de op twee na grootste 

landbouw exporteur ter wereld.5

Een droge opsomming van getallen anderhalf decenni-

um na het rapport over de vooroordelen bekrachtigt de 

indrukwekkende en blijvende waarde van de landbouw 

voor onze economie en voedselvoorziening. De werk-

gelegenheid in het totale agrocomplex groeide in 2018 

tot 595.000 arbeidsjaren, ongeveer 7,9 procent van 

de nationale werkgelegenheid. Ondanks de krimp van 

het aantal agrarische bedrijven is het aandeel van de 

landbouw in onze economie al een decennium vrijwel 

stabiel.6 De gehele agrarische keten, waaronder het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) behalve de 

landbouw ook de verwerkende voedings- en genotmid-

delenindustrie rekent, was in 2020 goed voor circa 6,4 

procent van het bruto binnenlands product (bbp).7 De 

landbouw is geen zieltogende folklore die alleen kan 

worden gered door boeren aan het infuus van natuur-

beheer te leggen. Het is een levendige sector van vitaal 

belang voor Nederland.

Positiebepaling landbouw JA21

1. Nederland en de landbouw
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De uitvoer spreekt boekdelen. In 2021 verkocht 

Nederland voor 104,7 miljard euro aan landbouwpro-

ducten aan het buitenland. Met een stijging van 9,4 

procent ten opzichte van 2020 brak de export daarmee 

voor het eerst door de grens van 100 miljard euro.8 De 

geraamde landbouwexport bestaat uit 75,7 miljard euro 

goederen van Nederlandse makelij en 29,0 miljard euro 

wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse 

makelij.9 De Nederlandse economie verdiende vorig 

jaar naar schatting 46,1 miljard euro aan de export.10 

Met 42,1 miljard euro nam de winst op de uitvoer van 

goederen van Nederlandse makelij met 10,7 procent toe 

ten opzichte van 2020. De winst op wederuitvoer groei-

de met 6,1 procent tot 4,0 miljard euro. Van belang is 

nog om te benadrukken dat export voor een groot deel 

uitvoer in de nabije regio betreft. Zo gaat 25 procent de 

export (26,3 miljard euro) naar Duitsland. Vervolgens 

komt België met een aandeel van 12 procent gevolgd 

door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met beide 8 

procent.11

Bij export uit Nederland springen bloemen en planten 

natuurlijk in het oog. In 2021 werd voor 12 miljard euro 

aan sierteeltproducten geëxporteerd. Maar het aan-

deel van voedsel is hoger. Er werd voor 9,1 miljard euro 

aan vlees uitgevoerd. De export van zuivel en eieren  

bedroeg 8,7 miljard euro. De export van aardappelen, 

groenten en uien kwam uit op 7,2 miljard euro. De waar-

de van de export van fruit van eigen bodem bedroeg 

in 2021 1,8 miljard euro. Dan hebben we het nog niet 

gehad over categorieën als dranken, oliën en vetten, 

veevoer, bereidingen van graan of meel en melk. Dan 

laten we koffie, thee en specerijen buiten beschouwing. 

Dan zien we voorbij aan meel, mout en zetmeel, aan 

granen en plantensappen. Dan noemen we een aan-

tal categorieën en producten onbenoemd. Teveel om 

allemaal op te noemen. Het rapport De Nederlandse 

agrarische sector in internationaal verband gaat er 

gedetailleerd op in.12

Voor hier volstaat de constatering dat de Nederlandse 

agrarische sector een cruciale rol vervult, zowel voor  

de nationale economie als in internationaal verband. 

Dat geldt voor de productie van eigen bodem, voor de 

verwerking van producten die elders zijn geproduceerd 

en voor de invoer en uitvoer die daarmee zijn gemoeid. 

We kunnen rustig constateren dat de cijfers onder-

bouwen welke belangrijke schakel de Nederlandse 

landbouw is voor de voedselzekerheid. In dat verband is 

het behalve opmerkelijk ook verontrustend hoe de aan 

het begin van deze paragraaf genoemde vooroordelen 

over de sector waarvan het ministerie van LNV het nog 

in 2005 nodig vond om ze te ontkrachten, anderhalf 

decennium later oordelen zijn geworden die bewust  

of misschien onbewust aan de basis liggen van beleid  

om dezelfde sector te ondermijnen. Maar in plaats  

van landbouw af te bouwen, moeten we de sector  

versterken. Maar we richten onze blik eerst op voedsel 

als wereldmarkt.

Positiebepaling landbouw JA21
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Voedsel op een wereldmarkt op 
hoofdlijnen: 

 6 Handelsblokken zoals de EU domineren de 

wereldmarkt voor landbouw.

 6 Er is van alle kanten kritiek over de regulering  

van handel en verdragen.

 6 Verstoring in de waardeketen van landbouw  

leidt tot politieke onrust.

 6 JA21 is voor goed gereguleerde vrije handel  

met respect voor de nationale autonomie om  

een bestendige en betaalbare voedselvoorziening 

in stand te houden.

 

Zo’n 70 procent van de mondiale handel bestaat uit in-

ternationale waardeketens, waarbij producten een aan-

tal landen passeren voordat een uiteindelijk product 

wordt ontwikkeld.13 Ook als we het over de landbouw-

sector hebben, hebben we het over een wereldmarkt met 

waardeketens die in elkaar grijpen. Dat is een wezen-

lijke vaststelling, omdat JA21 de landbouwmarkt niet 

beschouwt als reeks blokjes die zonder samenhang van 

elkaar kunnen worden bezien. Aandacht voor regionale 

producten is prachtig, maar het biedt geen alternatief 

voor de noodzakelijke toegevoegde waarde van de 

wereldmarkt. Voor het functioneren van deze wereld-

wijde markt is in de eerste plaats van belang dat er een 

aantal handelsblokken kunnen worden onderscheiden 

die min of meer in collectief verband hun belangen be-

hartigen.14 Alleen al in de Europese Unie (EU), een van 

de machtsblokken, zijn de landbouw en aanverwante 

bedrijfstakken en diensten goed voor 44 miljoen banen, 

waaronder 20 miljoen in de landbouwsector zelf.15

In de tweede plaats is relevant dat veel handel 

plaatsvindt onder de afspraken en regelingen van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO). Vanwege het belang 

van de landbouw in de wereldhandel is een aparte 

overeenkomst inzake landbouw gesloten, die met name 

toeziet op binnenlandse steun, uitvoersubsidies en 

toegang tot de markt. Doel van deze regeling is te ko-

men tot een eerlijk en marktgericht handelsstelsel voor 

landbouwproducten.16 Mede door het met afspraken in 

WTO-verband afbouwen van importbelemmeringen en 

het harmoniseren van handelsregels is de internationa-

le handel in landbouw- en voedselproducten de afge-

lopen decennia jaar enorm gegroeid.17 Op de vrijhandel 

komt echter enorm veel en toenemende kritiek uit alle 

hoeken van het politieke spectrum.18 De huidige orga-

nisatie van internationale handel zou voor ongelijke en 

oneerlijke verhoudingen zorgen tussen landen, deze 

zou natuur en milieu uit balans brengen, de macht van 

nationale staten uithollen en ga zo maar door. Hier 

volstaat de positiebepaling dat JA21 waarde hecht aan 

goed gereguleerde vrije handel met afspraken die deel-

nemende partijen recht doen. Deze afspraken mogen 

niet leiden tot uitholling van de nationale autonomie 

door internationale organisaties sluipend steeds meer 

macht te verlenen en hun geschilbeslechtende instan-

ties dermate zware bevoegdheden toe te kennen dat 

het recht van de lidstaten feitelijk wordt uitgehold.19 

Ingewikkelde en onoverzichtelijke package deals  

kunnen bij ons dan ook op de nodige scepsis rekenen.

Hoe wezenlijk de internationale handel in landbouw-

producten is, laat de zogenoemde Arabische Lente 

Positiebepaling landbouw JA21

2. De wereldmarkt van voedsel
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zien. De gebruikelijke duiding van opstanden is er een 

van bevolkingen van landen die hunkeren naar vrijheid 

en die dictatoriale regimes willen omverwerpen.20 Maar 

bij de protesten die eind 2010 uitbraken in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika speelden hoge prijzen voor 

voedsel een niet te onderschatten rol.21

Positiebepaling landbouw JA21
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Graanschuur Oekraïne op  
hoofdlijnen: 

 6 Oekraïne is met een reusachtig landbouwareaal  

de graanschuur van Europa.

 6 Het potentieel van Oekraïne voor de landbouw  

is nauwelijks te onderschatten.

 6 De inval van Rusland in Oekraïne leidt tot  

schaarste en torenhoge prijzen.

 6 JA21 acht voedselzekerheid van dermate groot 

belang dat dit aspect zwaar moet meewegen in  

het beleid ten aanzien van de crisis rond  

Oekraïne.

 

We hebben gezien welk belang de landbouw heeft 

voor Nederland. We hebben kort aangestipt hoe de 

landbouw internationaal is vervlochten. We hebben een 

voorbeeld genoemd van de dunne grens tussen een te-

kort aan voedsel of hoge prijzen en ontevredenheid die 

tot uiting kan komen in opstand. Al deze lijnen komen 

in Oekraïne bij elkaar. Want de oorlog in Oekraïne is 

meteen een voltreffer voor de landbouw. De aanval van 

Rusland is behalve een schending van de soevereiniteit 

van het zuidelijke buurland een regelrechte aanslag op 

de voedselzekerheid. Wij worden keihard met de neus 

op de feiten gedrukt. Doel van landbouw is het voeden 

van de wereldbevolking. De landbouw krijgt een enor-

me klap, wat direct doorwerkt in de markt voor voedsel.

Een kwart van in de wereld aanwezige vruchtbare 

zwarte aarde ligt in Oekraïne.22 Met 42 miljoen hectare 

grond die geschikt is voor landbouw beschikt het land 

over de mogelijkheid om een groot deel van de we-

reld te voeden.23 Een groot deel van de wereld kunnen 

voeden, dat is dus de agrarische belofte van dit grote 

land. Om een beeld van de verhoudingen te geven, 

het Oekraïense areaal beslaat 30 procent van het 

Europese areaal aan landbouwgrond.24 Oekraïne is een 

van de belangrijkste exporteurs van granen en plant-

aardige oliën ter wereld. De belangrijkste exportpro-

ducten van de landbouw zijn maïs en tarwe. Met reden 

wordt het land de graanschuur van Europa genoemd. In 

2021 was Oekraïne de op één na grootste leverancier 

van granen voor de EU en een grote voedselleverancier 

voor lagelonenlanden in Azië en Afrika.25

Bij alle aandacht voor de snel oplopende prijzen voor 

olie en gas, is de belangstelling voor de betekenis van 

de voedselzekerheid door de oorlog in Oekraïne nog 

aan de magere kant. Terwijl er toch alle reden is om de 

alarmklokken te luiden. De tarwe-export van Rusland 

en Oekraïne bedraagt bij elkaar bijna een kwart van het 

wereldwijde totaal van 206,9 miljoen ton.26 In een ana-

lyse van vóór de oorlog sprak een Nederlandse akker-

bouwer die zijn bedrijf in Oekraïne heeft de verwach-

ting uit dat de export van graan alleen stilvalt wanneer 

Rusland daadwerkelijk zou oprukken naar de zuidelijke 

havens bij de Zwarte Zee.27 

Inmiddels is deze opmars werkelijkheid geworden. 

Tijdens de annexatie door Rusland van De Krim, in het 

voorjaar van 2014, steeg de tarweprijs op de Europese 

granentermijnmarkt van Parijs (Matif) met 15 procent 

tot boven de 200 euro per ton. Dat was toen een hoge 

prijs. De markten liepen toen vooruit op een mogelijke 

stagnatie van de goederenstroom uit de havens van de 

Positiebepaling landbouw JA21

3. Graanschuur Oekraïne
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Zwarte Zee.28 Begin maart 2022 noteerde de tarweprijs 

op de Matif boven de 400 euro per ton, een verdub-

beling van wat zeven jaar geleden als een heel hoge 

prijs gold. Dat klinkt abstract. Bespiegelingen over een 

broodprijs die tot vijf euro kan gaan stijgen, maken 

het wat tastbaarder.29 Weliswaar haalt Nederland het 

meeste graan uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk, maar de graanprijs wordt uiteraard in breder 

verband samengesteld.30 Veehouders krijgen te maken 

met verhoogde kosten door de geprezen grondstof-

prijzen, want ook daarvoor is Oekraïne een leverancier.31 

Waarbij komt dat behalve dat de productie en handel 

in voedsel direct wordt getroffen, er ook sprake is van 

maatregelen die voor een verzwarend effect zorgen. Zo 

dreigde Rusland al in het najaar van 2021 de uitvoer van 

stikstof en fosfaatmeststoffen, onder meer naar de EU, 

te verbieden om eigen boeren te ondersteunen.32 Dit 

dreigement wordt nu in daden omgezet.33

In het bestek van deze positiebepaling van JA21 is  

er geen ruimte voor een degelijke en uitputtende 

beschouwing. Er zijn veel analyses voorhanden.34 De 

teneur ervan is eenduidig. Het wegvallen van de export 

vanuit Oekraïne leidt tot schaarste en tot hoge prij-

zen.35 Wanneer akkers niet worden ingezaaid, werkt dat 

onherroepelijk door. In het ergste geval kan het leiden 

tot hongersnoden, bijvoorbeeld tot diep in Afrika.36 Het 

voorbeeld van de Arabische Lente is al genoemd voor 

wat dat kan betekenen in termen van stabiliteit - in dit 

geval op wereldschaal.37 Helder is dat in het beleid, 

wat ook geldt met betrekking tot wijze waarop sancties 

tegen Rusland worden ingericht, de gevolgen voor 

Nederland, Europa maar ook voor de rest van de wereld 

dienen mee te wegen. Het belang van Oekraïne (en 

van Rusland) voor de voedselzekerheid is te groot om 

daaraan achteloos voorbij te kunnen gaan.

Positiebepaling landbouw JA21
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Het zwarte gat van Brussel op 
hoofdlijnen: 

 6 Beschikbaarheid van voedsel wordt als een  

soort wetmatigheid beschouwd.

 6 Het klimaatbeleid van de EU ondermijnt de  

landbouw en de voedselzekerheid.

 6 Drastische stikstofreductie beschermt natuur  

niet en schaadt de landbouw.

 6 JA21 is overtuigd van de noodzaak om tot een  

heroriëntatie te komen van het landbouwbeleid  

zodat voedselzekerheid weer centraal komt te 

staan.

 

Landbouw is een wereldmarkt waarop zowel Nederland 

als Oekraïne op uiteenlopende wijzen een belangrij-

ke rol vervullen. Als ketens in een schakel die elkaar 

aanvullen. Het is een keten die door de Russische 

inval zwaar onder druk staat of zelfs dreigt te worden 

verbroken. De voedselzekerheid loopt rechtstreeks 

gevaar. Dit kan wat JA21 betreft niet anders dan tot de 

conclusie leiden dat het belang van de landbouw een 

grondige herwaardering krijgt. Dat is ook het geval, 

want de huidige EU-voorzitter Frankrijk heeft de knup-

pel in het hoenderhok gegooid. Bij dreigende voedsel-

tekorten moeten volgens minister van Landbouw Julien 

Denormandie het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB), de Green Deal en als onderdeel daarvan de ‘boer 

tot bord’-strategie op de schop.38 Denormandie vindt 

dat instanties als de FAO, Oeso en G7 een analyse 

moeten maken van de wereldwijde voedselzekerheid.39 

Een analyse in Nieuwe Oogst laat zien hoe de  

meningen verdeeld zijn in de EU. Zo toont onze eigen 

landbouwminister Henk Staghouwer bitter weinig  

bereidheid om een koerswending te overwegen.

Waar gaat het over? Het gaat over een beleid van 

de EU dat neerkomt op een radicale omvorming van 

de landbouwsector. Enkele woorden over de hoofd-

lijnen. Het zogenoemde nieuwe GLB, waarover de 

EU-lidstaten vorig jaar een akkoord hebben bereikt, 

voorziet in een omvorming van de landbouw in een 

sector die zich nadrukkelijk richt op het halen van 

doelstellingen op het gebied van natuur, landschap, 

vergroening en verduurzaming.40 De invloed daarvan 

op de Nederlandse landbouw is enorm. Het Nationaal 

Strategisch Plan (NSP) zal leiden tot een landbouw-

sector die, kort door de bocht geformuleerd, leidt tot 

een verlegging van het accent van productie naar het 

behalen van allerlei natuurwaarden.41 In het licht van de 

voedselzekerheid en het behoud van een robuuste,  

vernieuwende en winstgevende landbouwsector lijkt 

het NSP om het voorzichtig uit te drukken een grote 

gok die de kernwaarde van de landbouw veronacht-

zaamt: voedsel produceren. Wie zich in de discussie 

verdiept ziet hoe natuur- en milieuorganisaties zich 

in de handen wrijven, terwijl vertegenwoordigers van 

boeren zich grote zorgen maken.

In de klimaatplannen van de EU is voedselzekerheid 

volslagen ondergeschikt aan het terugdringen van 

CO2. Tekenend is het ‘Fit for 55’-pakket.42 Boeren moe-

ten de uitstoot van zogenoemde broeikasgassen met 

meer dan 20 procent verminderen en het vastleggen 

van koolstof in bossen, landbouwgrond en ander land-

gebruik tegen 2035 moet met 25 procent toenemen.43 

Positiebepaling landbouw JA21
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Daar waar klimaatdoelen concreet zijn, voorzien van 

onderbouwingen, getallen en datums, wordt de be-

schikbaarheid van voedsel als soort natuurlijke wet-

matigheid beschouwd. Deze houding komt sterk naar 

voren in de Green Deal, een pakket aan maatregelen 

op het vlak van klimaat, energie, vervoer en belastingen 

waardoor de EU het eerste klimaatneutrale continent 

moet worden.44 De ‘van boer tot bord’-strategie, die  

deel uitmaakt van de Green Deal, streeft naar een land-

bouw die de voedselketen ‘eerlijk, gezond en milieu-

vriendelijk’ moet maken.45 Wat insinueert dat de huidige 

landbouw oneerlijk, ongezond en slecht voor het milieu 

is. Het gevoel van onbegrip over de gevolgen van deze 

plannen voor de landbouw is te vinden op een uiting op 

Twitter over Europees Commissaris Frans Timmermans 

die de oorlog in Oekraïne aangrijpt om voor te stellen 

de Green Deal te versnellen, in plaats van deze te  

herzien of op zijn minst pas op de plaats te maken.46 

Terwijl de ‘van boer tot bord’-strategie gecombineerd 

met de biodiversiteitsstrategie, een ander onderdeel 

van de Green Deal, tot een landbouw zal leiden die 

minder productief is, die kwalitatief achteruit boert en 

die de voedselzekerheid ondermijnt.47

Behalve met het NSP als uitwerking van de hervorming 

van het GLB en de Green Deal kampt de Nederlandse 

landbouwsector met nog een gigantisch probleem. Dat 

betreft de draconische doelstelling van een reductie 

van 50 procent stikstof in 2030.48 De minister voor 

Stikstof -veelzeggend dat Nederland zelfs een aparte 

minister hiervoor heeft- sluit gedwongen uitkoop van 

boeren niet uit.49 Wie bedenkingen durft te hebben 

over dit beleid, wordt weggezet als lid van de onwe-

tenschappelijke ‘twijfelbrigade’.50 JA21 ziet niets in 

het opzetten van een miljardenfonds dat inzet op een 

transitie van de land- en tuinbouw, zoals de coalitie 

van VVD, D66, CDA en ChristenUnie het voor zich 

zien.51 Het houdt ook in geen geval in dat boeren met 

een zak geld van hun land worden gelokt of desnoods 

weggejaagd. Voor JA21 is ook helder dat de overheid 

niet moet proberen onder het mom van stikstofreductie 

grond in handen te krijgen die kan worden ingezet voor 

woningbouw. Een nuchtere en eerlijke belangenafwe-

ging dient plaats te vinden. Daarbij dreigt het belang 

van landbouw voor de productie van voedsel steeds 

verder uit het zicht te raken. Maar JA21 zal zich ervoor 

inzetten dat landbouw geen veredelde hobby wordt. 

Het belang van voedselzekerheid is te groot om in het 

zwarte gat van Brussel te worden gezogen. Groter dan 

het najagen van stikstofreductie die in alle opzichten is 

losgezongen van de praktijk. Daarvoor is onze land-

bouwsector zoals we die kennen van te grote waarde, 

voor ons land én voor de wereld als onmisbaar sterk 

deel van de keten.

Positiebepaling landbouw JA21
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JA21 ziet de Nederlandse landbouwsector als een 

vitaal onderdeel van onze economie  In de wereldwijde 

keten van productie en distributie van voedsel neemt 

Nederland een grote rol in. Wij hebben een landbouw-

sector die robuust , vernieuwend en winstgevend is. 

Ons land draagt een bijzondere verantwoordelijkheid 

voor de voedselzekerheid. Zeker gelet op de oorlog in 

Oekraïne kan dat besef volgens ons alleen maar sterker 

worden. Wij pleiten daarom voor de volgende bena-

dering. Een benadering om Nederland opnieuw vaste 

grond voor voedselzekerheid te bieden.

Paragraaf 2 begon met het opsommen van wat in 2005 

als vooroordelen werd gezien. Vooroordelen die ander-

half decennium later de basis lijken te vormen voor het 

beleid. Een vooroordeel wat daarbij past en aan kracht 

wint, is dat van de boer als vervuiler.52 Zo niet voor JA21. 

Want bij het herwaarderen van de waarde van land-

bouw voor de voedselzekerheid past ook een nieuwe 

waardering voor de rol van de landbouwer. Daarvoor 

staan wij op de bres. Daarmee durven wij het land in te 

gaan. Vol overtuiging. 

 

Positiebepaling landbouw JA21

5. Vaste grond voor voedselzekerheid
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1. Nederland en de landbouw:

• Landbouw zorgt voor veel werkgelegenheid en 

draagt bij aan ons bbp.

• Nederland is een sterke schakel van wereldformaat 

in de landbouw.

• In plaats landbouw af te bouwen moeten we de 

sector versterken.

• JA21 vindt het nastreven en waarborgen van de 

voedselzekerheid de voornaamste prioriteit voor  

de landbouw.

 
2. De wereldmarkt van voedsel:

• Handelsblokken zoals de EU domineren de wereld-

markt voor landbouw.

• Er is van alle kanten kritiek over de regulering van 

handel en verdragen.

• Verstoring in de waardeketen van landbouw leidt 

tot politieke onrust.

• JA21 is voor goed gereguleerde vrije handel met 

respect voor de nationale autonomie om een  

bestendige en betaalbare voedselvoorziening in 

stand te houden. 

3. Graanschuur Oekraïne:

• Oekraïne is met een reusachtig landbouwareaal d 

e graanschuur van Europa.

• Het belang van Oekraïne voor de landbouw is  

nauwelijks te onderschatten.

• De inval van Rusland in Oekraïne leidt tot  

schaarste en torenhoge prijzen.

• JA21 acht voedselzekerheid van dermate groot 

belang dat dit aspect zwaar moet meewegen in het 

beleid ten aanzien van de crisis rond Oekraïne. 

4. Het zwarte gat van Brussel:

• Beschikbaarheid van voedsel wordt als een soort 

wetmatigheid beschouwd.

• Het klimaatbeleid van de EU ondermijnt de  

landbouw en de voedselzekerheid.

• Drastische stikstofreductie beschermt natuur niet 

en schaadt de landbouw.

• JA21 is overtuigd van de noodzaak om tot een  

heroriëntatie te komen van het landbouwbeleid  

zodat voedselzekerheid weer centraal komt te 

staan.

Positiebepaling landbouw JA21

Samenvatting
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 6 Beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel 

voor burgers nadrukkelijk een plaats te geven in het 

landbouwbeleid.

 6 Erkenning van het belang van de Nederlandse 

landbouwsector als onmisbare schakel in de 

waardeketen die voedselzekerheid in de wereld 

waarborgt.

 6 Een koerswijziging van het Nederlandse 

landbouwbeleid die het nastreven en waarborgen 

van voedselzekerheid tot primaire doelstelling 

maakt.

 6 Op korte termijn een analyse te maken van de 

wereldwijde voedselveiligheid.

 6 Inzet van Nederland in EU-verband om plannen 

als Green Deal, ‘Fit for 55’-pakket en ‘van boer 

tot bord’-strategie te wijzigen en zodoende 

voedselzekerheid te verstevigen in plaats van deze 

te ondermijnen.

 6 Een realistische benadering door het kabinet van 

natuurdoelstellingen in plaats van uiterst strenge 

stikstofreductie die de voedselveiligheid in gevaar 

brengt.

 6 Gedwongen onteigening van boerenbedrijven 

uitsluiten als onderdeel van het (stikstofreductie)

beleid.

 6 Onmiddellijk stoppen met het prijsgeven van 

vruchtbare grond aan ‘de natuur’, zoals de Hertogin 

Hedwigepolder.

 6 Investeren in landbouwareaal, door bijvoorbeeld 

de Oostvaardersplassen om te ploegen tot 

graanschuur van Nederland.

JA21 Voedselzekerheidsplan
JA21 wil weer vaste grond voor voedselzekerheid. Dat kan door:
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