
 
 
 
 
 

 

Datum : 23 juli 2020 

Onderwerp : Gesprekken ministerie van LNV over de 

alternatieve voermaatregel gestaakt 

 

 

Geachte fractievoorzitters en landbouwwoordvoerders, 
 
LTO Nederland en NAJK hebben de gesprekken met het ministerie van LNV over het 
alternatieve voerspoor gestaakt. Wij zien momenteel geen mogelijkheden en medewerking 
van het ministerie om welke maatregel dan ook uit te kunnen voeren. Bovendien is de tijd 
tussen invoering op 1 september en de komst van PBL-berekeningen in augustus veel te 
kort. Aangezien de Tweede Kamer instemde met de gewaardeerde motie die de minister 
tot deze gesprekken aanspoorde, leek het ons goed u hierover rechtstreeks te informeren. 
 
In afwachting van de PBL-doorrekening van het sectoralternatief eind augustus hebben de 
melkveepartijen met het ministerie van LNV gesproken over de praktische uitvoerbaarheid 
van het sectorplan. Dit was een tweede punt waar de minister zowel richting sector als 
Tweede Kamer blokkades opwierp. Alle demonstraties, juridische procedures en lobbyinzet 
ten spijt is er op dit moment te weinig zicht op een werkbaar resultaat. Verder praten 
zonder dat perspectief heeft daarmee simpelweg geen zin. Wat de berekeningen van het 
PBL ook opleveren, dan zal er geen tijd zijn om hierover het gesprek te voeren. 
    
Met het mislukken van deze gesprekken is een nieuwe situatie ontstaan. Die leidt voor LTO 
en NAJK opnieuw tot de conclusie dat een afgedwongen voerspoormaatregel die in de 
sector op vrijwel geen steun kan rekenen, niet gaat werken.  
 
Wij verzoeken de Tweede Kamer, zeker de partijen die zich betrokken voelen bij de sector, 
inzet te plegen richting de minister om haar van deze situatie en conclusie te overtuigen. 
Nu alle goodwill in de sector verspelen, enkel en alleen voor een papieren juridische 
werkelijkheid van vier maanden, is zeer onverstandig. Er zijn bovendien voldoende 
alternatieven. Zelfs MOB, die met haar procedures aanstichter van de hele problematiek is, 
vindt de voorgestelde voermaatregel onverstandig. 
 
Alle sectoren in Nederland zullen in de toekomst reducties moeten gaan leveren. De 
landbouw loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid, maar kiest voor duurzame inzet 
die gericht is op innovaties, structuurversterking en stimuleringsregelingen met een 
meerjarig effect.  
 
De voermaatregel heeft gewoon geen zin en is niet uitlegbaar. 
 
We hopen op uw inzet voor onze sector, die snakt naar rust, stabiliteit en waardering voor 
haar grote bijdrage aan onze economie én samenleving! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Wim Bens     Andre Arfman  
Waarnemend voorzitter   Voorzitter  
LTO Nederland    NAJK 
 

 


