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De productie van voedsel heeft in de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen 
doorgemaakt. De manier van produceren is daarbij ingrijpend veranderd. De roep 
om schaalvergroting en prijsverlaging speelden een belangrijke rol. Dit is gepaard 
gegaan met een industrialisatie van de landbouwsector die niet houdbaar is op langere 
termijn. De grenzen van het milieu en de grens wat we in de samenleving acceptabel 
vinden, komen in zicht. Hoe kunnen we de sterkten van de Nederlandse land- en 
tuinbouw zo inzetten, dat deze leidt tot een vernieuwing van de voedselproductie die 
ook voor toekomstige generaties houdbaar is?

Nederlandse boeren weten dankzij hun kennis al veel te produceren met relatief 
weinig grond en dieren. Deze kracht willen we ten positieve blijven gebruiken. Het 
voedselsysteem dient minder kwetsbaar voor ziektes en een veranderend klimaat 
te worden. Dat betekent niet een beetje duurzamer, een beetje meer dierenwelzijn 
of een beetje meer aan de grond gebonden, maar het opnieuw inrichten van onze 
voedselproductie vanuit duurzaamheid, kwaliteit en volksgezondheid. Ecologische 
productie, ofwel productie in evenwicht met de natuurlijke omgeving, is daarbij het 
uitgangspunt: er is een maximale hoeveelheid voedsel die we kunnen produceren 
zonder de aarde uit te putten. Innovatie speelt hierbij een cruciale rol. Een 
voedselproductie op ecologische basis betekent onder meer het streven naar duurzaam 
watergebruik, meer natuurlijke plaagbestrijding, dieren die natuurlijk gedrag kunnen 
vertonen, gezond bodemleven, meer organische stof en evenwichtsbemesting. Met 
evenwichtsbemesting krijgt een gewas net zoveel mest toegediend als het onttrekt. 
Daardoor vinden minder verliezen plaats van meststoffen als fosfaat en stikstof. 
Dat helpt ons nieuwe, minder milieubelastende manieren van voedselproductie te 
hanteren en voorheen onvruchtbare stukken land toch te gebruiken. Nederland is daar 
goed in. Export van kennis, kwaliteit en innovatie staan dus centraal, niet de export 
van bulkgoederen. Nederland wordt het voorbeeld voor de wereld van een duurzame 
voedselproductie. Alleen zo kunnen wij onze bijdrage leveren aan het voeden van een 
steeds groter wordende wereldbevolking.

Deze voedselvisie vertelt hoe D66 tegen de Nederlandse voedselproductie aankijkt. 
Zowel in Nederland als in internationaal verband. De notitie gaat achtereenvolgens in 
op de rollen van de consument, de overheid en de omgeving in de omgang naar die 
zojuist geschetste ecologische voedselproductie. Het gaat hierbij om maatregelen 
op de langere termijn. Het is een schets van een toekomstbeeld waar stap voor stap 
naartoe wordt gewerkt.

“D66 wil dat Nederland het voorbeeld wordt 
op duurzame voedselproductie. Alleen zo kunnen wij 
onze bijdrage leveren aan het voeden van een steeds 

groter wordende wereldbevolking.”
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1. Transitie naar een ecologische voedselproductie

De Nederlandse landbouw- en voedingsmiddelensector is een sector om trots op te zijn. De sector produceert 
jaarlijks voor meer dan € 62 miljard en is - met een aandeel van 21% in de totale goederenproductie - de 
grootste sector in Nederland. In de landbouw werken circa 100.000 mensen, waarvan 92.000 zelfstandigen. 
Daar komt een voedingsmiddelenindustrie bij met nog eens 367.000 banen (vol- en deeltijd), waarvan 
133.000 FTE directe werkgelegenheid en 234.000 FTE indirecte banen. Ondanks de crisis groeit deze 
sector nog steeds: sinds 2004 met gemiddeld 3,4% per jaar. De exportwaarde is € 32,5 miljard (cijfers 
2013) en over de gehele periode 2006 – 2013 groeide de uitvoer naar landen buiten de EU met 76,8% 
en naar EU-lidstaten met ruim 40%. Ook heeft Nederland in Wageningen een leidende universiteit op 
het gebied van de voedingsindustrie en huisvesten vele internationale voedingsbedrijven hun research & 
development-afdelingen hier. Het produceren van voedingsmiddelen in Nederland is een belangrijke en 
vitale economische activiteit, waar veel mensen hun brood mee verdienen. 

Desalniettemin is het goed om met een frisse blik te kijken naar de productiewijze in de landbouw. Onze 
manier van voedselproductie loopt namelijk tegen haar grenzen aan, zowel maatschappelijk als op 
het gebied van de belasting van het milieu. D66 wil dat innovatie en duurzaamheid als basisprincipes 
meegenomen worden in een nieuwe toekomst voor landbouw in Nederland. We willen er voor zorgen 
dat de negatieve impact per kilogram voedselproductie significant sneller afneemt dan dat de productie 
groeit. Als Nederlandse boeren hierin vooroplopen dan levert dat hen niet alleen marktaandeel op, maar 
zet dat ook een wereldwijde beweging in gang. Boeren die de omslag naar extensieve en ecologische 
landbouw maken, kunnen daarin gefaciliteerd worden. 

Ecologische voedselproductie is het uitgangspunt
Landbouw is het produceren van voedsel, waarvoor de natuurlijke omgeving gebruikt wordt. Die natuur 
kennen wij allemaal: planten, dieren, klimaat en landschappen. Denk bijvoorbeeld ook aan de akkers 
en weilanden die onze omgeving maken tot wat die is. Hoe beter deze ecosystemen functioneren, 
hoe duurzamer de voedselproductie. Want hoe minder kwetsbaar het ecosysteem, hoe beter het 
voedselsysteem schokken kan opvangen, waardoor de mens minder hoeft in te grijpen. 

Een ecologische voedselproductie onderhoudt en versterkt de omgeving. Grondstoffen raken niet uitgeput 
waardoor de natuur zich kan blijven vernieuwen. Dat hergebruik en het zichzelf in stand houden van de natuur 
noemen we een kringloop. Wat D66 betreft zorgen wij ervoor dat Nederland ook in de toekomst bestaat 
uit natuurrijk landschap met een grote (agro)biodiversiteit en gesloten kringlopen van voedingsstoffen en 
water. Om dat evenwicht te creëren moeten we kringlopen sluiten. Wat uit de natuur gehaald wordt, moet 
ook weer terugkomen. Nu gebeurt dat nog niet of onvoldoende. Wat belastend is voor de natuur, moet 
gecompenseerd worden. Dit geldt op bedrijfsniveau, maar ook op regionaal of mondiaal niveau. 

D66 wil dat de voedselproductie in Nederland daarom op zijn minst neutraal uitwerkt op deze omgeving. 
Dat houdt in: neutraal ten aanzien van klimaat, energie, landschap, biodiversiteit, water en grondstoffen. 

“Een ecologische voedselproductie onderhoudt en 
versterkt de omgeving. Grondstoffen raken niet uitgeput 

waardoor de natuur zich kan blijven vernieuwen.  
Dat hergebruik en het zichzelf in stand houden van  

de natuur noemen we een kringloop.”
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De term duurzaamheid wordt nog regelmatig verward met een efficiënt gebruik van grondstoffen. Maar 
duurzaamheid gaat nog steeds over eindigheid van grondstoffen. Daarom wordt in deze notitie gesproken 
over een ecologische voedselproductie, waarbij deze grondstoffen zich juist blijven vernieuwen.

Uitgangspunten voedselproductie
1. Duurzaamheid of ecologie: Ook toekomstige generaties willen gebruik maken van grondstoffen. 

Daarom zet D66 in op duurzaamheid. We streven naar het sluiten van kringlopen op lokaal en 
regionaal niveau en het integreren van natuurlijk gedrag van dieren in dierhouderijen. Daarbij zet 
D66 in op een ecologische landbouw, waarbij de voedselproductie een bijdrage levert aan het 
herstel en behoud van de biodiversiteit in Nederland. De term ecologische voedselproductie wordt 
gebruikt om aan te geven dat grondstoffen zich juist blijven vernieuwen.

2. Kwaliteit: D66 wil van kwantiteit naar kwaliteit; de allerhoogste standaarden moeten gezet worden. 
‘Herkomst: Nederland’ een wereldwijd kwaliteitskeurmerk. Voedselproductie moet niet ‘sneller, groter 
en goedkoper’ als leidraad hebben, maar ‘slimmer en beter’. Om dit te bereiken wil D66 inzetten 
op innovatie. Innovatie gericht op voedselveiligheid en -kwaliteit, het verkorten van ketens en op 
het natuurlijke wijze beheren van dier- en plantgezondheid. Kortom: meebewegen en aansluiten bij 
natuurlijke processen, in plaats van het onderdrukken en bestrijden ervan. 

3. Volksgezondheid: Het produceren van voedsel mag geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. 
Dierziekten en schade door bestrijdingsmiddelen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. 

 
D66 bepaalt haar standpunt op basis van de bovenstaande uitgangspunten. Nieuwe ontwikkelingen, 
initiatieven of voorstellen tot andere wetgeving zullen wij toetsen we aan bovenstaande drie uitgangspunten, 
voordat we een standpunt innemen.

D66 is zich ervan bewust dat een transitie naar een ecologische voedselproductie gevolgen kan hebben 
voor Nederlandse voedselproducenten, zoals melkveehouders en varkensboeren. D66 ziet het als 
haar verantwoordelijkheid om te bevorderen dat ook de voedselproductie voor toekomstige generaties 
veilig wordt gesteld. Daarvoor zijn scherpe wijzigingen in het huidige voedselproductiesysteem nodig. 
Met gedurfde en vernieuwende keuzes kunnen wij voorop lopen in ontwikkelingen naar een ecologisch 
houdbare, gezonde en robuuste landbouw. Zo kan Nederland wereldwijd bekend komen te staan als 
producent van kwalitatief hoogwaardig voedsel. Nederland, Ecoland. 

Veel boeren geven aan zelf ook de omslag te willen maken naar een duurzamere voedselproductie. Zij zijn 
echter gevangen in een marktlogica die tot steeds verdere intensivering dwingt. Maatregelen moeten dus 
niet eenzijdig bij boeren worden neergelegd of vormgegeven worden via de zoveelste extra verplichting 
of kostenpost. De overheid moet actief sturen op een eerlijke en transparante voedselproductieketen 
in Nederland en Europa. Een aspect hiervan is dat wij streven naar een gelijk speelveld. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het verminderen en beter op elkaar laten aansluiten van regels, het bevorderen van eerlijke 
winstverdeling in ketens en het ook binnen de Europese Unie werken aan een ecologische voedselproductie. 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal daarvoor ingrijpend hervormd moeten worden.

“Herkomst: Nederland moet een wereldwijd 
kwaliteitskeurmerk zijn. Voedselproductie moet niet 

‘sneller, groter en goedkoper’ als leidraad hebben, 
maar ‘slimmer en beter’”
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Voorwaarden voedselproductie
D66 gelooft in de kracht van ondernemers als landbouwers. D66 nodigt hen uit om innovatieve stappen 
te nemen door een zevental voorwaarden aan onze voedselproductie te stellen:

1. Grondstoffen voor landbouw, zoals voedingsstoffen, veevoer en water, worden hergebruikt. Zo blijven 
grondstoffen beschikbaar en vervuilt het milieu niet. De kringloop wordt gesloten. Het systeem van 
voedselproductie blijft dan ook op de lange termijn duurzaam in stand. Waar gebruik wordt gemaakt 
van grondstoffen die van ver komen, dient te worden gegarandeerd dat de productie daarvan op 
ecologische basis plaatsvindt. Om de kringloop gesloten te houden en om transport over lange 
afstand te voorkomen, zal veevoer zoveel mogelijk dichtbij - in Europa - geproduceerd worden. De 
ontwikkeling van eiwitrijke Europese gewassen moet hieraan bijdragen. Ook wil D66 dat er meer 
wordt ondernomen om wereldwijd voedingsstoffenkringlopen te sluiten. Zolang in Nederland een 
mestoverschot bestaat, kan dat ingezet worden om de uitputting van toch al voedselarme gronden 
in ontwikkelingslanden te beëindigen. 

2. Medicijnen en bestrijdingsmiddelen worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen preventief ingezet 
ter bestrijding van ziektes. Om dit mogelijk te maken zetten we in op het ontwikkelen van dieren- en 
plantenrassen die resistent zijn tegen ziekten en inzetten op behoud van natuurlijke diversiteit. De 
natuur is ten slotte de beste remedie tegen zichzelf.

3. D66 staat positief tegenover het gebruik van technologie bij plantveredeling. We willen echter 
zeer terughoudend zijn met genetische modificatie van planten en dieren. Dit moet aan stringente 
voorwaarden voldoen. Het voorzorgsbeginsel is hierin leidend. Het is van algemeen belang om 
genetische diversiteit beschikbaar te houden, door behoud van oude rassen groente, fruit, bloemen. 
D66 pleit verder voor een brede kwekersvrijstelling. Patenten- en octrooien op zaden zijn daarbij 
niet wenselijk. 

4. In de dierhouderij staat het natuurlijk gedrag van dieren centraal. Dit betekent in het geval van 
de melkveehouderij weidegang. Bij varkens doen stalsystemen recht aan hun sociale en speelse 
karakter. Bij kippen is een natuurlijk wijze van broeden en scharrelen van belang. Uiteraard 
voldoen systemen ook aan de overige vier vrijheden van dierenwelzijn (vrijheid van dorst, fysiek 
ongerief, pijn en stress). Tot slot houden alle systemen rekening met natuurlijke hiërarchieën die 
bij groepen een belangrijke rol spelen in welzijn en gezondheid. Transport van slachtdieren en 
kalveren wordt omwille van de stress en ongerief die het oplevert bij de dieren beperkt tot twee uur.  
 
 
 
 

5. De voedselproductie in Nederland is milieuneutraal als het gaat om energie, klimaat (CO2-uitstoot), 
water, biodiversiteit, uitputting en erosie van de bodem. Dan levert de productie van ons voedsel net 
zoveel op als het kost. Het doel is de ecologische houdbaarheid en robuustheid van het voedselsysteem 
te behouden. In veel gebieden in de wereld is het ecosysteem door verkeerde of te intensieve 
landbouwmethoden uitgeput, of overvoerd met grondstoffen. Door eenzijdig gebruik van gewassen 
verdwijnen essentiële organische stoffen uit de bodem. Een energie-neutrale sector hoeft geen utopie 
te zijn. Zelfs voor de glastuinbouw, een energie-intensieve industrie, worden op steeds grotere schaal 
energie-neutrale kassen gebouwd. Dit soort innovatiesuccessen moedigt D66 we van harte aan.  

“Het natuurlijk gedrag van dieren staat centraal. 
Dierenwelzijn betekent onder andere dat dieren geen 

dorst, fysiek ongerief, pijn en stress hebben”
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6. D66 is ook kritisch op de rol van de overheid bij deze transitie. Een goed functionerende markt 
vergt soms een sterke overheid. In de voedselproductie is de keerzijde van marktwerking zichtbaar. 
Milieukosten maken onvoldoende onderdeel uit van de prijs. Door concentratie van inkoopmacht en 
deregulering vindt concurrentie voornamelijk plaats op de laagste prijs: plofkippen en kiloknallers 
zijn helaas de standaard. Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie schieten er te vaak bij in. Daarom 
wil D66 de overgang financieel ondersteunen vanuit het Europese landbouwbeleid. Tijdens deze 
transitie blijven we oog houden voor de concurrentiepositie van onze voedselproducenten.
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2. Vertrouwen in ons voedsel

Maatschappelijk is er veel kritiek op niet-duurzame voedselproductie, maar tegelijkertijd laat diezelfde 
consument zich nog vaak leiden door prijs en gemak. Als laatste schakel in de voedselketen kunnen 
consumenten veranderingen in de hele keten teweeg brengen. Wij willen de consument hierbij helpen 
door transparantie te creëren in de gehele voedselketen. Van productie tot supermarkt. Alleen dan kunnen 
consumenten een weloverwogen keuze maken. Consumenten moeten waar mogelijk de meerwaarde van 
duurzaam geproduceerd vlees kunnen zien. D66 wil dit bereiken door de introductie van één eenduidig 
keurmerk. Het uiteindelijke doel is dat de consument door geïnformeerde keuzes afdwingt dat de gehele 
kwaliteitsstandaard van ons voedsel omhoog gaat,. Uiteindelijk volgt de landbouwer als ondernemer 
namelijk altijd de markt.

Geïnformeerde keuzevrijheid: Inzichtelijke informatie 
D66 signaleert een wildgroei aan keurmerken in de voedselsector. Ondanks goede bedoelingen maakt deze 
ontwikkeling het voor de consument moeilijker om bewuste keuzes te maken. D66 bepleit daarom dat alle 
keurmerken worden vervangen door één overzichtelijk keurmerk. Dit kan met een dubbelstoplichtsysteem: 
één stoplicht met duurzaamheidscriteria en één met gezondheidscriteria. Diverse elementen worden 
beoordeeld – zoals dierenwelzijn, CO2-uitstoot, water, land, bodem, arbeidsomstandigheden – waarna 
een consument zijn eigen afwegingen maakt. Het ene individu plaatst in zijn afweging dierenwelzijn 
boven milieu-impact, een ander vindt lokaal voedsel weer belangrijker. Ook kan de voedingswaardetabel 
in dit stoplichtsysteem worden weergegeven. Door één duidelijk keurmerk kan de consument beter 
geïnformeerd een keuze maken over wat hij of zij koopt en eet. 

Draagvlak voor het keurmerk is van belang. Daarom zou het met medewerking van agrarische, 
producenten- en consumentenorganisaties en wetenschappers tot stand moeten komen. Tenslotte is het 
cruciaal dat de consument erop kan vertrouwen dat het systeem betrouwbaar is. Er zijn objectieve criteria 
nodig voor de verschillende elementen van het keurmerk, die te controleren zijn door een onafhankelijk 
orgaan. Het schaalniveau van voedselkeurmerken zou bovendien – gelet op de herkomst van ons voedsel 
en de afzet van de Nederlandse producten – zo snel mogelijk op Europees niveau geregeld moeten 
worden. Daardoor gaat ook op Europees niveau uiteindelijk de gehele kwaliteitsstandaard omhoog. Een 
Europees keurmerk draagt hier aan bij. 

Geïnformeerde keuzevrijheid: Inzichtelijke subsidiestromen
De Europese Commissie geeft tussen 2014 en 2020 in totaal voor 373 miljard euro aan subsidies uit via 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het gaat dan vooral om directe inkomenssteun, markt- en 
prijsbeleid en plattelandsontwikkeling. Nederland krijgt daarvan ruim 5 miljard euro om te besteden. Jaarlijks 
gaat dat om meer dan 700 miljoen euro. De besteding daarvan is niet inzichtelijk. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) publiceert lijsten van toegekende inkomenssubsidies, en europaomdehoek.
nl tekent op een kaart projecten voor plattelandsontwikkeling in. Een totaaloverzicht ontbreekt echter. 

D66 pleit voor een overkoepelende website waarin voor alle Nederlandse en Europese verleende 
landbouwsubsidies inzichtelijk wordt welke subsidies verleend zijn onder welke voorwaarden, inclusief de 
gegevens over de projectaanvraag en de verantwoordingsstukken. 

“Door één duidelijk keurmerk 
kan de consument beter geïnformeerd 

een keuze maken over wat hij of zij koopt en eet.”
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De ontwikkelingssamenwerkingssector maakt al in steeds grotere mate projecten en hun bestedingen 
openbaar volgens internationaal afgesproken standaarden (IATI). D66 wil dat de landbouwsector dit 
goede voorbeeld volgt. Uiteraard met bescherming van persoons-, bedrijfs- en fabricagegegevens via 
de gronden die daarvoor bestaan in openbaarheidswetgeving, zoals de Wet openbaarheid van bestuur. 
In Nederland kan dit direct gerealiseerd worden en in de Europese Unie moet totstandkoming hiervan 
bevorderd worden door de regering.

Door dit inzichtelijk te maken, kan iedereen zien hoe publiek geld besteed wordt ten behoeve van 
voedselproductie en welke concrete vergroeningsmaatregelen er genomen worden. Of hoe voorkomen 
wordt dat omwonenden last hebben van de gevolgen van het uitbreiden van een stal. Bovendien 
heeft het een preventieve werking: de kans op misstanden neemt af. Iedereen kan inzien of subsidies 
terecht worden toegekend. Het gaat om de informatie die de overheid door de subsidieaanvraag al 
heeft. Daardoor levert dit geen extra lasten voor landbouwers op. Daarnaast kan op langere duur de 
administratielast voor aanvragers van landbouwsubsidies afnemen. Controles kunnen dankzij gedeelde 
informatie efficiënter ingericht worden en op een gegeven moment zelfs vanuit vertrouwen in plaats van 
wantrouwen georganiseerd worden.

Geïnformeerde keuzevrijheid: Kennis 
Daarnaast wil D66 de consument verleiden tot andere – meer duurzame en gezonde – keuzes. Dat 
begint met kennis. Hierbij krijgt het voedselproductieproces in zijn geheel meer aandacht. Dus niet 
alleen de primaire landbouw, maar ook andere schakels en actoren in de keten zoals bijvoorbeeld de 
levensmiddelenindustrie of supermarkten. D66 pleit daarom voor meer transparantie in de voedselsector, 
zodat consumenten beter in de mogelijkheid worden gesteld om weloverwogen keuzes te maken. 
D66 staat voor een transparant proces waarin de keten in openheid samenwerkt om een duurzaam 
voedselsysteem te creëren en dat aan consumenten te laten zien. Waar nodig kan een beroep worden 
gedaan op de overheid om duurzame ideeën en innovaties te ondersteunen. Transparantie in de keten 
heeft als positief neveneffect dat de winstverdeling tussen ketenpartners – boer, slachter, verwerker, 
vervoerders, supermarkt enzovoorts – inzichtelijker wordt.

D66 ziet ook mogelijkheden in nudging. Nudging is het verleiden van consumenten om andere 
keuzes te maken. Hierbij wordt de keuzevrijheid van de consument niet beperkt, want het aanbod 
kan hetzelfde blijven. De consument kan dus nog steeds zijn eigen, weloverwogen keuze maken. 
D66 is voorstander van een experiment om de effecten van nudging op consumptie van duurzame 
en gezonde producten te bezien.

Geïnformeerde keuzevrijheid: Tegen voedselverspilling
De consument speelt een belangrijke rol bij de verspilling van voedsel. Nog steeds wordt een te groot 
deel van ons voedsel weggegooid. D66 wil het voor consumenten inzichtelijker maken wat de effecten 
van voedselverspilling zijn. Daarbij wordt ook aangegeven hoe voedsel efficiënter gebruikt kan worden, 
zodat verspilling wordt teruggedrongen. 

“D66 pleit voor meer transparantie in de voedselsector, 
zodat consumenten beter in de mogelijkheid worden 

gesteld om weloverwogen keuzes te maken.”
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Standpunten
Als eindgebruiker moet de invloed van de consument op de voedselsector niet worden onderschat. D66 
vertrouwt op de eigen kracht van mensen en daarmee op de keuze van consumenten. De consument 
moet daarvoor wel in de gelegenheid worden gesteld om een weloverwogen keuze te maken. D66 biedt 
die mogelijkheid door:

1. Introductie van een stoplichtsysteem voor duurzaamheids- en gezondheidscriteria. 
2. Stimuleren van kennis, transparantie en slimme communicatie over gezonde en duurzame keuzes.
3. Aanvraag- en verantwoordingsgegevens van landbouwsubsidies worden zowel in Nederland als in de 

Europese Unie online toegankelijk gemaakt volgens IATI-standaarden.
4. Het tegengaan van voedselverspilling.

De genoemde maatregelen zorgen ervoor dat de consument meer inzicht krijgt in zijn keuzes, weloverwogen 
beslissingen kan nemen en écht invloed kan uitoefenen op de manier waarop de voedselsector zich 
ontwikkelt. Door de invloed van de consument wordt de voedselsector meer divers en duurzamer en 
produceert ze gezondere producten.
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3. Een sterke markt vraagt een sterke overheid

D66 wil de rol van de overheid in het voedselproductieproces herijken. Het is de taak van de overheid 
om ervoor te zorgen dat milieu- en gezondheidskosten worden doorberekend in voedselprijzen en dat de 
krachtsverhoudingen in de keten in evenwicht zijn. Het beleid voor productie, verwerking en consumptie 
moet in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. Nederland moet ook niet bang zijn voorop te lopen. 
Daarbij moet de overheid wel streven naar een level playing field en binnen de Europese Unie naar 
een geïntegreerd voedselbeleid. Voor een goed functionerende markt en voedselsysteem is een sterke 
overheid nodig om deze omgang in goede banen te leiden.

De macht in de Nederlandse voedselketen is sterk geconcentreerd bij inkoopkantoren en supermarkten. 
In Nederland hebben we slechts vijf inkoopkantoren voor de supermarkten. Zij bepalen in grote mate 
wat Nederlanders eten en hoe ons eten geproduceerd wordt, waardoor zij voor een belangrijk deel de 
werking van het Nederlandse voedselsysteem bepalen. De gemiddelde agrariër zit ‘gevangen’ in een web 
van contracten met van tevoren gemaakte prijsafspraken en wordt niet zelden gedwongen hun product 
onder de kostprijs te verkopen. Er is in een aantal opzichten dus amper sprake van een ‘vrije markt’ in 
de voedselproductiesector. In Europa is de situatie niet veel anders. Sinds de jaren tachtig dalen prijzen 
en stijgen kosten – bijvoorbeeld voor grond en arbeid. Individuele boeren hebben hierdoor vrijwel geen 
ruimte om vrijwillig duurzame en diervriendelijke onderdelen toe te voegen aan hun bedrijf. Zij lopen 
tegen teveel barrières aan. Om hen te helpen zijn meer afzetkanalen en nieuwe verdienmodellen nodig. 
Daarmee kunnen de meerkosten van duurzame productie worden vermarkt en kan een omslag worden 
gemaakt van kwantiteit en prijs, naar kwaliteit. 

Mededinging
De mededingingswetgeving is er altijd op gericht geweest om kartelvorming bij producenten te voorkomen. 
Afspraken tussen bedrijven kunnen – bedoeld of onbedoeld – leiden tot prijsafspraken. Afspraken tussen 
bedrijven kunnen dus snel op het kartelverbod stuiten, ook als afspraken gemaakt worden uit maatschappelijk 
belang. Het mededingingsbeleid lijkt hierdoor verduurzaming van voedselketens tegen te werken. Het meest 
recente voorbeeld daarvan is de afkeuring door de ACM van de ‘kip van morgen’. D66 pleit ervoor dat de 
mededingingswet onderzocht wordt op de ruimte die zij biedt voor afspraken over de verduurzaming van 
de voedselketen. Duurzaamheidsinitiatieven zouden, mits zij niet verder gaan in het beperken van de markt 
dan noodzakelijk is, binnen het toegestane kader van de mededingingswetgeving moeten kunnen vallen.

Een gezamenlijke verduurzaming van het voedselaanbod moet niet worden geblokkeerd door een 
bureaucratisch mededingingsbeleid. De mededingingswet houdt geen rekening met andere aspecten 
dan prijstechnische elementen en beperkt daardoor op langere termijn de vrijheid van de burger. Als 
sociaalliberalen is het onze plicht op te komen voor de burgers van morgen. Daarom is een sterke overheid 
nodig, die in Nederland en Europa het mededingingsbeleid transformeert. Een gezamenlijke verduurzaming 
van het voedselaanbod mag niet worden geblokkeerd door een bureaucratisch mededingingsbeleid. Het 
mededingingsbeleid met betrekking tot voedsel moet gericht zijn op een duurzame (People, Planet, Profit) 
balans tussen de verschillende schakels in de voedselproductieketen.

“Verduurzaming van het voedselaanbod mag niet 
worden geblokkeerd door een bureaucratisch 

mededingingsbeleid. Dat beperkt de vrijheid en het 
maatschappelijk belang.”
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Hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Door verschillende hervormingen zijn boterbergen en melkplassen verleden tijd. De landbouwsector 
verandert in een marktsysteem waarbij de prijzen op de Europese markt steeds dichter bij de vrije 
marktprijzen liggen. Om agrariërs te beschermen tegen de grillen van de markt, ontvangen zij directe 
inkomenssteun die is gekoppeld aan de landbouwgrond. De directe inkomenssteun is in de plaats gekomen 
voor de marktsteun. Door de huidige milieu- en gezondheidsproblemen staat het voedselsysteem voor 
grote uitdagingen en verdient het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een heroriëntatie. Ook daar 
gaat het niet om het beetje steun voor biodiversiteit en vergroening zoals nu het geval is, maar om steun 
om een transitie naar een duurzaam en gezondheidsbevorderend voedselsysteem werkelijk te realiseren.

D66 vindt dat er een heroriëntatie van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nodig is, omdat 
de productie van voedsel van strategisch belang is voor de positie van Europa in de wereld. Het is bijna 
niet meer voor te stellen, maar voor de invoering van het GLB kwamen voedseltekorten regelmatig voor. 
Dit neemt niet weg dat agrariërs ondernemers zijn en daarmee onderhevig zijn aan marktontwikkelingen. 
D66 ziet daarom niets in het op structurele wijze steunen van het inkomen. Er zijn betere manieren om 
bij te dragen aan onze welvaart. D66 ziet het als een taak voor Europa om de voedselproductie klaar te 
stomen voor toekomstige generaties. Een stabiele en duurzame voedselproductie is één van de pijlers 
van politieke stabiliteit en invloed in de wereld. 

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft geleid tot verregaande industrialisering van 
de primaire landbouwproductie. Door mechanisering, rationalisering, schaalvergroting, specialisatie en 
intensivering zijn de productieprocessen ingrijpend veranderd. De focus lag hierbij op prijsverlaging. 
Daarbij hebben de hoge Europese landbouwsubsidies bijgedragen aan de lage voedselprijzen. Wat dat 
betreft is dit beleid zeer effectief geweest: nog nooit was ons voedsel zo goedkoop. Maar in de prijs die 
de consument betaalt, zijn de kosten voor schade aan milieu, klimaat en biodiversiteit niet doorberekend. 
Deze kosten worden doorgeschoven naar de overheid en naar toekomstige generaties.

D66 wil daarom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hervormen naar een beleid dat de verandering 
naar een ecologische voedselproductie begeleidt: een transitie naar duurzaamheid, kwaliteit en gezondheid. 
Hiervoor dient het huidige beleid van inkomensondersteuning stapsgewijs te worden afgebouwd, waarbij 
de vrijgekomen middelen voor deze verandering worden ingezet.  

Nederlandse landbouw en de wereld 
Voedsel en de aanvoer van landbouwgrondstoffen worden in toenemende mate een geopolitieke zaak. 
De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) hebben steeds meer invloed op het mondiale 
voedselsysteem, al is het maar omwille van de grootte van hun bevolking. Deze landen nemen ook steeds 
meer maatregelen ten aanzien van de voorzieningszekerheid van voedsel en grondstoffen. 

Ook Europese en Nederlandse producenten zijn afhankelijk van grondstoffen en producten van buiten de 
EU. Dit geldt bijvoorbeeld voor soja, fosfaat en cacao. Als gevolg hiervan is de Europese en de Nederlandse 
voedselproductie kwetsbaar voor leveringsonderbrekingen en andere handelsbelemmeringen. D66 pleit 

“D66 ziet het als een taak voor Europa om de voedsel-
productie klaar te stomen voor toekomstige generaties. 

Een stabiele en duurzame voedselproductie is één van de 
pijlers van politieke stabiliteit en invloed in de wereld.”
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ervoor om systematisch de kwetsbaarheden voor de voedselvoorziening in Europa in kaart te brengen en 
oplossingen te formuleren. Een voorbeeld is de teelt van eiwitgewassen in Europa, om zo minder afhankelijk 
te worden van soja uit Zuid-Amerika. Teelt van eiwitgewassen in Europa draagt bij aan vermindering van 
ontbossing in Zuid-Amerika en verbetert de geopolitieke positie van Nederland en Europa.

Het wereldhandelssysteem staat slechts in beperkte mate regionaal afwijkende standaarden toe als het 
gaat om milieu, duurzaamheid of dierenwelzijn. Desalniettemin moet er ruimte zijn om in Europa een eigen 
beleid te voeren waar duurzaamheid, kwaliteit en gezondheid centraal staan. Anders zou immers een 
transitie naar een duurzaam en gezondheidsbevorderend voedselsysteem kunnen worden ondergraven 
door import uit de rest van de wereld. 

Toekomstige uitbreidingen veehouderij
In de veehouderij blijft een toenemende trend aanwezig voor schaalvergroting. Een aantal provincies, 
waaronder Noord-Brabant en Groningen, voert projecten uit om criteria op te stellen met betrekking 
tot uitbreidingen. Grofweg zijn deze, en andere, provincies geïnteresseerd in hoe zij de duurzame en 
ecologische veehouderij ‘voorrang’ kunnen geven op veehouderijen die niet duurzaam of ecologisch 
zijn. D66 wil dat ook op landelijk niveau meer gestuurd wordt op welke veehouderijen wel mogen 
uitbreiden en welke niet. Zo zorgen we ervoor dat er niet alleen kwantitatieve groei plaatsvindt, maar ook 
kwalitatief. Daarnaast is dit een manier om ecologisch goed presterende bedrijven te belonen met meer 
ontwikkelvrijheid dan niet-duurzame bedrijven. Een voorbeeld is weidegang: melkveehouders die aan 
weidegang doen, krijgen meer ontwikkelingsruimte. Dit principe zou moeten worden uitgebreid.

Standpunten
1. D66 wil dat het mededingingsbeleid rekening houdt met duurzaamheidscriteria (People, Planet, Profit) 

en voorziet in een duurzame balans tussen de verschillende schakels in de voedselproductieketen.
2. Het Europese landbouwbeleid wordt hervormd: van een systeem van inkomenssteun naar steun voor 

transitie naar een duurzame landbouw. 
3. D66 wil dat de Nederlandse overheid leveringszekerheid, dan wel onafhankelijkheid van belangrijke 

grondstoffen realiseert en daarbij duurzaamheid centraal stelt.
4. Het wereldhandelssysteem en bilaterale handelsverdragen ondersteunen de transitie naar een 

duurzame voedselproductie in Europa. 
5. In de veehouderij krijgen bedrijven met een meer ecologische bedrijfsvoering ‘voorrang’ om te groeien.

“Beloon ecologisch goed presterende bedrijven met meer 
ontwikkelvrijheid dan niet-duurzame bedrijven.”
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4. Voedselproductie en de omgeving
D66 ziet alleen toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren. Dit 
noemen we ecologische landbouw. Het produceren van voedsel heeft namelijk directe invloed op het 
milieu en onze gezondheid. D66 wil dat voedselproductie op zijn minst neutraal is voor het milieu en 
bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. Het beeld dat “natuur alleen maar geld kost”, is een gevolg 
van de beprijzing waarin alleen economische factoren zijn opgenomen. Te vaak worden agrariërs en 
natuur daardoor tegenover elkaar gezet. Volgens D66 is dat niet nodig. 

Volksgezondheid centraal in de veehouderij
De veehouderij kan een risico zijn voor de volksgezondheid. Dit is vooral het geval wanneer het gaat om een 
intensieve productie met veel dieren op elkaar en dichtbij de bebouwde kom. Wanneer veehouderijen dicht 
op de woonomgeving staan, bestaat het risico dat zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) zich 
verspreiden onder mensen. Om het risico van zoönosen – zoals Q-koorts, BSE en griepvarianten – te beperken 
is de afstand tussen stal en woonomgeving essentieel. Bij de ruimtelijke ordening moet rekening worden 
gehouden met de afstand tussen verschillende veehouderijen en tussen veehouderijen en de bebouwde kom. 

D66 vindt dat er sterker ingezet moet worden op het voorkomen van dierziektes en zoönosen. Dit vraagt 
om een gezonde sector, met gezonde dieren. Een ecologische landbouw die meer gericht is op het 
welzijn van dieren door onder andere ruimte te bieden aan het natuurlijke gedrag van dieren is een stap 
in de goede richting. De verspreiding én het ontstaan van dierziekten kan worden voorkomen door zoveel 
mogelijk in te zetten op gesloten kringlopen op bedrijven, zoals bij gemengde bedrijven het geval is. D66 
wil graag dat de vleesproductie en verwerking zoveel mogelijk lokaal plaatsvindt. Hierdoor zijn er minder 
diertransporten nodig en wordt het onderlinge contact van grote aantallen dieren beperkt. Hiernaast 
moet samen met de sector antibioticagebruik verder worden teruggedrongen om het risico op resistente 
bacteriën bij mens en dier te verkleinen. 

Het gebruik van antibiotica is weliswaar de afgelopen vijf jaar gehalveerd, maar samen met de sector kan 
dit nagenoeg tot nul gereduceerd worden. Daarnaast wil D66 dat het risico op het overdragen van ziektes 
van dier op mensen letterlijk wordt verkleind door de afstand tussen bedrijven te vergroten. 

Voedselproductie in een veerkrachtig ecosysteem 
Naast de gevolgen die voedselproductie kan hebben op de volksgezondheid, zijn er ook gevolgen voor 
het milieu waarin de voedselproductie plaatsvindt. De biodiversiteit in het landelijk gebied staat onder druk 
door versnippering, vermesting, verdroging, verzuring en landbouwgrond met één specifiek gewas. De 
afname van biodiversiteit kan mogelijk zelfs de voedselproductie in gevaar brengen. 

D66 wil de biodiversiteit van het landelijk gebied versterken door een meer ecologisch ingestelde landbouw. 
Een schonere voedselproductie kan via een agrarische bedrijfsvoering met gesloten kringlopen en door te 
wisselen in de te telen gewassen op een stuk grond. Het gebruik van het landelijk gebied is daarom meer 
in balans met de volgende ecologische principes: streven naar een gezond bodemleven, meer organische 
stof, evenwichtsbemesting, duurzaam watergebruik en meer natuurlijke plaagbestrijding. Vervuiling van 
onze lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater wordt daarmee bij de bron aangepakt. Meer natuur en 
meer diversiteit in het landelijk gebied leidt tot een veerkrachtig ecosysteem. Daar hebben vervolgens alle 
omwonenden en bezoekers van dat natuurgebied weer plezier van.

“Het gebruik van antibiotica is weliswaar de afgelopen
 vijf jaar gehalveerd, maar samen met de sector kan dit 

nagenoeg tot nul gereduceerd worden.”
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Biodiversiteit mag ook gezien worden als inkomstenbron. Door het bevorderen van natuurlijke vijanden 
vinden besparingen plaats bij de chemische bestrijding. Door het efficiënt toepassen van zogenaamde 
stikstofbinders vinden besparingen plaats bij de bemesting. 

Van chemische naar ecologische gewasbescherming
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen schaadt de biodiversiteit. Natuurlijke vijanden van 
plaagsoorten sterven, waardoor er meer bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt. Het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen en een lage biodiversiteit ontwrichten ecosystemen doordat het leidt tot 
bijensterfte en een afname van weidevogels. Daarnaast tast het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
het grond- en oppervlaktewater aan, heeft het negatieve effecten op de voedselveiligheid en brengt het 
gezondheidsrisico’s met zich mee voor agrarische medewerkers en omwonenden. Ook doordat er fossiele 
grondstoffen worden gebruikt in de productie van chemische bestrijdingsmiddelen, heeft het gebruik ervan 
gevolgen voor toekomstige generaties. 

D66 pleit voor een radicale omslag en wil samen met de sector de overstap maken naar 
ecologische bestrijdingsmiddelen. Ecologische gewasbescherming wordt de standaard. Chemische 
bestrijdingsmiddelen worden alleen ingezet als dat absoluut noodzakelijk is. Daarbij wordt in die gevallen 
het minst schadelijke middel gebruikt. 

Standpunten
1. D66 stelt natuurlijk gedrag van dieren centraal en wil een minimalisering van antibioticagebruik.
2. D66 wil een voedselproductie die ecologisch houdbaar is en die plaatsvindt in een veerkrachtig 

ecosysteem.
3. D66 wil dat robuuste gewassen en natuurlijke gewasbescherming de standaard worden. Chemische 

bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als laatste redmiddel.

“Ecologische gewasbescherming wordt de standaard. 
Chemische bestrijdingsmiddelen worden alleen ingezet 

als dat absoluut noodzakelijk is.”
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Conclusie

Nederland heeft wereldfaam opgebouwd als het gaat om landbouwproductie door zaken als intensivering 
en opbrengstverhoging. Tegelijk lijkt de sector tegen haar grenzen aan te lopen. Zowel met betrekking 
tot het milieu als draagvlak in de samenleving. Om in de wereld als Nederlandse landbouwsector voorop 
te kunnen blijven lopen moet het niet gaan over ‘sneller, meer en goedkoper’. De inzet wordt kwaliteit en 
slimmer produceren in balans met de (natuurlijke) omgeving. In dit verband streeft D66 naar een landbouw 
op ecologisch voet door het meebewegen met natuurlijke processen in plaats van het onderdrukken en 
bestrijden daarvan. Goede toepassingen daarvan zijn het profiteren van een gezond bodemleven, meer 
organische stof in de bodem en evenwichtsbemesting. 

Duurzaamheid of ecologie, kwaliteit en volksgezondheid zijn de drie uitgangspunten die D66 gebruikt om 
toe te werken naar een ‘kanteling’ van ons systeem van voedselproductie. De belangrijkste actiepunten 
zijn hierbij het sluiten van kringlopen en het impact-neutraal maken van landbouw en veeteelt. Bovendien 
zorgt de overheid ervoor dat de beperkte uitbreidingsruimte die er in Nederland is wordt gegund aan 
bedrijven die toegroeien naar een meer ecologische landbouw. Zo helpen wij ook de Nederlandse 
landbouwer aan een toekomstbestendige sector.
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