
 
 

 

 

Betreft: uitnodiging gesprek over voedseltransitie  

 

15 juli 2022  

 

Geachte gedeputeerde Landbouw, stikstof, natuur, voedsel en/of gezondheid,   

 

Graag gaan wij met u in gesprek over de toekomst van voedselproductie in uw provincie. Wij zijn een 

groep van boeren in uw provincie die zijn aangesloten bij de Caring Farmers. Wij staan voor een 

transitie naar een volhoudbare landbouw die opereert binnen de ecologische grenzen. Daarbij hoort 

een volhoudbaar en gezond dieet, vandaar dat wij breder kijken dan landbouw en stikstof maar ook 

naar gezondheid en voedsel.  

Momenteel heerst er veel onrust in Nederland onder boeren. De stikstofreductie kaart van het 

Ministerie heeft veel stof doen opwaaien. Veel boeren vertalen de reductienorm die daarop 

genoemd staat, direct naar hun bedrijf. Hoewel wij geheel achter een flinke landelijke 

stikstofreductie staan, kijken wij liever breder dan enkel naar stikstof en kijken we graag verder 

vooruit.  

Naast stikstof zijn er namelijk veel meer problemen die denkwerk en aanpassingen vergen en die 

binnenkort ook op het bord van de provincie en de boer belanden: zo is er de onhoudbare situatie 

met vogelgriep die steeds meer slachtoffers maakt onder wilde vogels en zoogdieren. Een aanpak 

zoönose is hiervoor in de maak. Klimaatverandering versnelt en de maatregelen die nodig zijn om dat 

af te remmen, zullen ingrijpender zijn dan de stikstofmaatregelen. Daarnaast volgt er nog de 

Kaderrichtlijn Water, een actieplan voor de Retail en niet te vergeten het Convenant Dierwaardige 

Veehouderij waar wij grote kansen in zien.  

Veel van deze problemen liggen niet alleen op het bord van de boer, maar bij de gehele 

maatschappij. Ook bedrijfsleven, verkeer, burger en industrie zullen flink moeten veranderen. Wij 

willen echter graag met ons eigen deel aan de slag en doen dat graag samen. Zo presenteerden wij al 

een 10puntenplan voor gemeenten, waarvan we hopen dat u dat verspreid onder de gemeenten in 

uw provincie. En vorige week presenteerden we samen met andere boerenorganisaties, die samen 

2500 boeren vertegenwoordigen, het GroenBoerenPlan. Dit plan werd enthousiast ontvangen door 

de ministers en de maatschappij. Vele duizenden boeren, burgers en organisaties betuigden al steun. 

Denk aan Landschappen Nederland, IVN, Urgenda en MVO Nederland. Graag bespreken we dit plan 

met u, en maken we samen een vertaalslag naar de provincie en regio.  

Wij willen voldoende gezond en duurzaam voedsel produceren voor 18 miljoen Nederlanders. 

Hiervoor zijn méér boeren nodig, en veel minder dieren. Gezien al het bovenstaande zou het absurd 

zijn als biologische of natuurinclusieve boeren het onderspit delven enkel en alleen door stikstof. Als 

dat gebeurt, gooien we het kind met het badwater weg en faalt het beleid. Een motie om de 

koploper boer te beschermen is gelukkig aangenomen door de Tweede Kamer, maar toch zijn wij hier 

https://caringfarmers.nl/10-puntenplan-voor-gemeenten-om-voedseltransitie-te-versnellen/
https://caringfarmers.nl/wp-content/uploads/2022/07/Groenboerenplan-6-juli-2022.pdf


 
nog niet gerust op. Bovendien willen ook de koplopers in gesprek over verdere verduurzaming en 

aanspraak maken op de beschikbare stikstofgelden.  

Wij bespreken graag met u hoe we de transitie naar een volhoudbaar voedselsysteem kunnen 

versnellen. Per provincie organiseren wij een dagdeel in het tweede deel van september bij één van 

onze boeren om met u in gesprek te gaan.  

Wij horen graag van u welk dagdeel u beschikbaar bent,  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Team Caring Farmers 

 

Hanneke van Ormondt 

Email: hanneke@caringfarmers.nl / info@caringfarmers.nl 

Tel: 0645756529 
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