
 

   

 
 

 

 
Regeerakkoord: Agro-foodsector van groot belang voor Nederland 

 

Beleid moet rekening houden met de sector 
 
Het regeerakkoord erkent de kracht van de agrarische sector in Nederland. Een sector die een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het duurzaam voeden van een groeiende wereldbevolking. Een 
groot verschil met het vorige regeerakkoord, waar de landbouw- en tuinbouwsector niet eens in werd 
genoemd. Tekenend is uiteraard ook dat er weer een minister van landbouw komt. 
Uiteraard is er aandacht voor de uitdagingen die een hoog-productieve land- en tuinbouw in een 
dichtbevolkt waterrijk land oplevert. Denk aan druk op het milieu en overlast voor de omgeving. Ook 
zal de agrosector moeten bijdragen aan het halen van de CO2 -reductiedoelstellingen. 
 
Het startpunt is positief en de nieuwe coalitie wil rekening houden met de sector en met de 
bedrijfseconomische belangen van de agrarische bedrijven. Zo trekt deze regering geld uit voor het 
uitkopen van de varkenshouderijen in gebieden die het laatste decennium zijn “geconfronteerd met de 
gezondheids- en leefomgevingsrisico’s” van de intensieve landbouw. Verder erkent deze regering dat 
de positie van een boer vaak zwak is ten opzichte van de retail. De regering wil bijvoorbeeld realiseren 
dat bovenwettelijke eisen (op gebied van duurzaamheid of dierenwelzijn) zich vertalen in een betere 
prijs voor de boer. Ook wil men meer ruimte om in de sector afspraken te maken, zonder in conflict te 
komen met de ACM. Dit om ongelijke krachten in de keten te compenseren. Daarnaast wordt de 
NVWA doorgelicht en komt er meer geld voor vrij. De letter A uit de afkorting NVWA moet weer gaan 
staan voor autoriteit; niet alleen met oog op de belangen van de consument, maar ook om de 
reputatie van de sector te beschermen.  
 
Wat staat er concreet in het Regeerakkoord over mineralen of daaraan gelieerde thema’s? 
 
Regionaal maatwerk om aan de eisen van de Nitraatrichtlijn te voldoen 
Dit is exact waar Meststoffen Nederland voor heeft gepleit na de verkiezingen. Er waren zorgen voor 
“botte-bijl-maatregelen”. Bijvoorbeeld omdat één van de formerende partijen zich voorstander toonde 
van een heffing op kunstmest.     
 
De circulaire economie wordt ondersteund via het topsectorenbeleid 
Vanuit Meststoffen Nederland hebben wij gelobbyd voor investeringen in onderzoek om een circulaire 
agri-economie mogelijk te maken. Positief is dan ook dat het topsectorenbeleid gericht wordt op aantal 
strategische thema’s waaronder de uitdagingen voor de circulaire economie. 
 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt voortgezet 
Onzeker is hoe dit verder vorm krijgt. Er loopt nog een procedure bij het Europees Hof. Zo nodig zal 
de regering het beleid aanpassen op basis van de beslissing van het Hof. Het vorige kabinet had al 
voor elkaar gekregen dat het Hof deze zaak met spoed behandelt. 
 
Stevige ambities klimaatbeleid; waken voor eerlijk speelveld 
Wat klimaatbeleid betreft is vanuit Meststoffen Nederland steeds ingezet op het sturen op CO2-
reductie. Ook dat zien wij in het regeerakkoord terug; waarbij bovendien primair wordt ingezet om dit 
internationaal aan te pakken. De partijen erkennen dat gewaakt moet worden voor 
concurrentienadelen. Uiteraard is dit een onderwerp waar nog veel moet worden uitgewerkt: “een 
nationaal klimaat en energieakkoord”. Het risico is hier dat het beprijzen van CO2 tot enorme 
kostenstijgingen leidt. Zeker voor een industrie die voor de wereldmarkt produceert, is het 
onverstandig om dit vanuit individuele landen in te voeren. Kortom, het is zaak om ook vanuit 
Meststoffen Nederland alert te blijven.  
 
 
 
NB: Dit is een eerste globale indruk. Veel onderdelen uit het regeerakkoord vragen nog om een 

nadere uitwerking. Meststoffen Nederland zal die uitwerking op de voet volgen en daarover 
verder communiceren. 
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