AAN DE LEDEN
Den Haag, 20 september 2021
Gewaardeerd lid van LTO,
De afgelopen maanden is er veel op u en ons afgekomen. De gelekte scenario’s over onteigening,
intrekking van vergunningen en het onhaalbare, ontwrichtende en onbetaalbare 7de actieprogramma
nitraat waren schandelijke dieptepunten. Een kaalslag voor uw ondernemerschap en onze
boerengemeenschap dreigt. Het geeft een gevoel van rechteloosheid. Ik kan me uw onzekerheid, zorg
en frustratie goed voorstellen. Het druist diep tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in!
Er ligt op dit moment een dikke stapel scenario’s, studies en proefballonnetjes. Er staan adviezen in
die een grote impact zouden hebben. Op uw bedrijf en op de Nederlandse land- en tuinbouw. Let op:
zouden hebben! Want inderdaad, niet alles dat wordt geroepen gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Er
komen echt zaken op ons af. Maar er is ook veel ruis en herrie. Mede dankzij de kabinetsformatie die
al veel te lang duurt. Toch, doet het wat met me. Het raakt u, het polariseert. Sommige groepen, u
kent hen – niet iedereen – zetten óns weg als een sector die ‘niet wil en niet deugt’. En dat is volkomen
ten onrechte. Mijn antwoord is dan ook: ‘Zó kan het niet’.
Onze boeren en tuinders willen wél. Sinds ik voorzitter ben van LTO Nederland heb ik met velen van u
mogen spreken. Aan de keukentafel, digitaal of in zaaltjes. Bij de LTO Talks. In de kern gaat het dan
over uw zorgen en die bedreigingen, over opvolging en het belang van onze sector. Maar ook steeds
over ónze kracht. Een bewezen kracht. Wij hebben een geschiedenis van familiebedrijven met gezond
boerenverstand. Van slagvaardige veerkracht. Wij spelen niet alleen in op verandering, wij maken die
verandering. We zijn koplopers, innovators en blijvers. Dankzij onze passie voor het werken in en met
de natuur hebben miljoenen mensen binnen en buiten Nederland gezond en dagelijks vers voedsel en
groene producten. Geniet de burger van een prachtig, vitaal platteland en cultuurhistorisch landschap.
En kijkt de wereld met bewondering naar de Nederlandse agrarische sector.
Als voorzitter van LTO werk ik met u, als boer en tuinder, kweker en teler, aan realistische en
toekomstgerichte oplossingen. Oplossingen die ruimte bieden voor uw ondernemerschap, en
bijdragen aan het verdienvermogen, stikstofreductie, weerbare teelten, goede waterkwaliteit, klimaat,
dierengezondheid en bodemkwaliteit. Dat doe ik met onmisbare steun van medebestuurders van Den
Haag tot in de afdelingen, de regionale organisaties, onze partners en vooral u als lid.
Richting de politiek is mijn boodschap: kies voor een Nederland waarin de boeren en tuinders de grond
en ruimte krijgen die we verdienen, en die past bij ons land. Geef de nieuwe generatie een eerlijke
kans op ondernemerschap. Doe dat samen met ons. Wij staan klaar.
Daar sta ik ook in de media voor. Niemand wil wakker worden met de krantenkoppen zoals we die de
afgelopen twee weken op de mat kregen. Samen met u doe ik mijn uiterste best om het
toekomstgerichte verhaal van onze sector aan Nederland te vertellen.
Den Haag en Brussel lijken soms ver weg. Maar u kunt er op vertrouwen dat uw stem daar luid en
duidelijk klinkt. Dat betekent niet dat wij altijd succes hebben. Ik heb ook niet de illusie dat we een
rustige tijd tegemoet gaan. Maar weet dat ik naar u luister. Dat wij er voor u, onze leden, zijn.
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