
 

Geachte Voorzitter,  

Met deze brief informeer ik u over de manieren waarop ik steun wil bieden aan agrarisch 

ondernemers om hen perspectief te bieden. Onderstaand zal ik het raamwerk en de 

instrumenten… … zzzz…. schetsen waarmee deze veranderopgave… zzz… 

Ja, ook MVO Nederland heeft net als veel boeren genoeg van deze slaapverwekkende, 

vertragende beleidspraat. Boeren zijn namelijk ondernemers. En ondernemers willen niets 

liever dan ondernemen. Maar dan wel op basis van duidelijke en concrete spelregels vanuit 

de politiek. Het 14-kantjes tellend ambtelijk jargon-feestje van Staghouwer was wat dat 

betreft al weinig hoopgevend. En dan stapt Henk nu ook nog eens op.  

Omdat de aangepaste brief opnieuw op zich laat wachten is het wat ons betreft nu echt klaar 

met vertragen, verwarren en verder compliceren. Het is tijd voor actie. Het is tijd om de 

oogkleppen af te doen en een integrale bril op te zetten. Die mag net als die van Henk blauw 

of rood zijn, zo lang diegene die hem op zet maar snapt dat de stikstofcrisis niet vraagt om 

een doekje voor het bloeden. Nee, om dat op te lossen moet het hele systeem om. 

Hoe? Deze 4 punten gaan uit van de belangen van de boer, bevatten geen vertraagtaal én 

zorgen ervoor dat de landbouw weer bijdraagt aan biodiversiteit en natuurherstel. 

1. Zet twee derde van het Transitiefonds in op het omschakelen van boeren 

naar natuurlijke landbouw. Doe dat samen met financiële instellingen om boeren 

in de tussentijd gewoon hun brood te kunnen laten verdienen. MVO Nederland 

ontwikkelde met Boeren. Natuurlijk! al een oplossing hiervoor. 

2. Werk met de hele keten een akkoord voor echte prijzen uit.  

3. Werk met sectoren samen door oplossingen voor natuurlijk boeren te 

combineren met de circulaire transitie in de bouw-, chemie- en 

textielsector. Stimuleer het gebruik van biobased materialen zoals hennep en vlas, 

en sluit een pact met de drie sectoren om vraag en aanbod in balans te brengen.   

4. Stel budget beschikbaar om natuurlijke boeren in te zetten als coach voor 

boeren die willen omschakelen. Dit kan eenvoudig via een landelijk (online) 

aanspreekpunt waar informatie, voorbeelden, rolmodellen en advies te vinden is.  

MVO Nederland roept daarnaast banken, verzekeraars, financieel adviseurs, afzetmarkten als 

supermarkten en inkopers, leveranciers, kennisinstituten, overheidsinstellingen en 

praktijkexperts die niet willen wachten op met ons mee te doen. Deze omslag lukt alleen als 

we het samen doen. Onderschrijf je de 4 ambities? Meld je dan bij ons om boeren een steun 

in de rug te geven bij het omschakelen naar natuurlijke landbouw. 

O, en minister-president Rutte, mocht je snel een nieuwe kandidaat zoeken voor de post van 

minister van landbouw, natuur en voedselveiligheid – wij hebben hem al voor je gevonden: 

Michel Scholte. Michel is al minister van de nieuwe economie. Hij is als geen ander in staat 

die integrale bril op te zetten en te denken vanuit het systeem. Hij is bovendien niet bang om 

tegen gevestigde belangen in te gaan en een nieuwe koers te varen. En ja, dat kan soms wat 

intimiderend zijn, maar dat is wel waar deze crisis om vraagt.  
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