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Nooit meer honger
Van ‘nooit meer honger’ naar 

‘betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen’

• Na WOII wilde minister Mansholt ‘nooit meer honger’ 
in Nederland. 

• De landbouwrevolutie kwam op gang. 

• Boeren in Nederland zijn kampioen in efficiënt 
produceren geworden. 

• Het kleine Nederland exporteert meer voedsel dan 
veel grotere landen. 
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Huidig landbouwbeleid is failliet en kent alleen nog verliezers:

Boeren

Om op wereldmarkt mee 
te kunnen blijven doen, 

moeten boerenbedrijven 
blijven groeien.

Omwonenden

Omwonenden ervaren 
negatieve gezondheids-

effecten en hebben 
(stank)overlast. 

Natuur

Biodiversiteit is nog maar 
15% van wat het was. 
Grond raakt uitgeput.

Milieu

Stikstofprobleem is in 
Nederland groter dan in 
ons omringende landen.

Klimaat

Klimaatverandering en 
afspraken Klimaatakkoord 

vereisen aanpak.
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Betrokken partijen

Boeren
Boeren hebben het 
gevoel dat zij overal de 
schuld van krijgen.

Natuur- en 
milieuorganisaties
Dierenactivisten gaan 
soms veel te ver.

Ketenpartijen 
Supermarkten moeten 
anders gaan inkopen.
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Betrokken partijen zijn: boeren, omwonenden 
boerenbedrijven, natuur- en milieuorganisaties, 
dierenrechtenorganisaties, ketenpartijen - verbonden 
industrie, supermarkten, landwinkels, consumenten, 
waterschappen en andere overheden.



Toekomst 
De PvdA wil dat de Provincie Utrecht, waar grond 

schaars is, op korte termijn concrete stappen gaat 
zetten in de transitie naar ‘anders boeren’. 

De stikstofdiscussie en het Klimaatakkoord maken 
de noodzaak hiertoe alleen nog maar urgenter.
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Doel
Stabiele voedselvoorziening: gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel en een fatsoenlijk inkomen voor de boeren. 

Goed voor de natuur zorgen: een mooi landschap, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Gezonde voeding

Voedselvoorziening is 
geen primaire taak van de 

provincie, maar de 
maatregelen moeten dit 
wel tot gevolg hebben.

Eerlijke prijs

Boeren dienen fatsoenlijk 
betaald te worden voor 

hun producten en 
geholpen te worden bij de 

omschakeling. 

Biodiversiteit

Zorg voor de natuur is wel 
een primaire taak van de 

Provincie. 
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Utrecht voorop
Er zijn in de Provincie Utrecht zo’n 
2.500 landbouwbedrijven, waarvan 
bijna de helft melkveehouders. 

Neveninkomsten
Mogelijkheid om boerenbedrijf te 
combineren met een klein 
zonneveldje of gezamenlijk 
windmolenproject?
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In de provincie Utrecht zijn niet veel megastallen en door de 
overzichtelijkheid van onze provincie, kunnen wij als pilot 
dienen voor het hele land. 

Door de korte afstand tussen stad en platteland, zijn korte 
ketens sneller te organiseren dan in andere provincies.



Plan van aanpak
Hoe komen we van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ landbouw? 

Fase 1

• Inventariseer waar in 
Utrecht de beste plekken 
zijn voor boerenbedrijven 
en waar niet.

• Bied boeren die stoppen  
een goede regeling. 

• Koop grond van deze 
boeren op t.b.v. natuur, 
energiewinning, wonen 
of ander doel. 

• Organiseer korte ketens: 
verbinding stad –
platteland.

Fase 2

• Strategisch plan met 
vrijwillige overeen-
komsten t.g.v. duurzame 
voedselvoorziening met 
alle ketenpartners in de 
voedselbranche. 

• Als provincie iets 
specifieks wil, kan daar 
geld voor op tafel gelegd 
worden, onder 
voorwaarde dat de 
boeren en de keten 
(verwerkers) ook hun 
bijdrage leveren.

Fase 3

• Faciliteer en stimuleer 
technologische innovatie 
voor duurzame 
landbouw en 
natuurbeheer.

• Lokale/regionale 
productie en afzet 
belonen, import/export 
tegengaan. 
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Overzicht

“We hebben systemen bedacht en ontwikkeld om ons 
te helpen. 

Dat hebben ze lange tijd goed gedaan, maar er komt 
altijd een moment in de evolutie dat die systemen zich 
tegen ons gaan keren. 

Dat moment hebben we bereikt. 

En het mooie is, dat wij het vermogen hebben om die 
systemen te gaan veranderen.”
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Jan Rotmans, 

hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid



Op naar een gezond land voor onze (klein)kinderen
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06 55 74 78 75
wilma.de.boer@provincie-utrecht.nl

https://psutrecht.pvda.nl/
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Stelling 1:
In de provincie Utrecht krijgen boeren die willen omschakelen 
naar ‘anders boeren’ ruim baan en worden daarbij geholpen.

https://psutrecht.pvda.nl/


06 55 74 78 75
wilma.de.boer@provincie-utrecht.nl

https://psutrecht.pvda.nl/
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Stelling 2:
De Provincie Utrecht brengt in kaart waar boerenbedrijven 
het best op hun plaats zijn en waar niet.

https://psutrecht.pvda.nl/


06 55 74 78 75
wilma.de.boer@provincie-utrecht.nl

https://psutrecht.pvda.nl/
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Stelling 3:
In Utrecht gaan we ruimhartig om met boeren die         

- samen - neveninkomsten willen genereren.

https://psutrecht.pvda.nl/


06 55 74 78 75
wilma.de.boer@provincie-utrecht.nl

https://psutrecht.pvda.nl/
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Stelling 4:
In de provincie Utrecht organiseren we korte ketens: 
regionale afzet wordt beloond. 

https://psutrecht.pvda.nl/


06 55 74 78 75
wilma.de.boer@provincie-utrecht.nl

https://psutrecht.pvda.nl/
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Stelling 5:
Samen met de supermarktketens zorgen voor 
schap met regionale producten in elke winkel.

https://psutrecht.pvda.nl/


06 55 74 78 75
wilma.de.boer@provincie-utrecht.nl

https://psutrecht.pvda.nl/
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Stelling 6:
In de provincie Utrecht stimuleren we duurzame 
voedselketens en diervriendelijk ondernemen.

https://psutrecht.pvda.nl/
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