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Geachte mevrouw Schouten,
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 26 februari 2021 inzake
uitvoering motie afspraken toekomstperspectief landbouwsector. De leden van de fracties van
GroenLinks en de SGP hebben naar aanleiding hiervan enkele vragen en opmerkingen.
Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van GroenLinks
De leden van de GroenLinks-fractie hebben enkele vragen aangaande het verzoek aan de SociaalEconomische Raad (hierna: SER). In uw brief verzoekt u de SER om uiterlijk begin april een advies
op te leveren. Heeft u inmiddels al een rapport of een conceptrapport ontvangen? De reden dat u de
termijn van begin april verzocht had met de formatie te maken, blijkt uit de brief aan de SER. Gelet
op de recente ontwikkelingen en de premature fase van de huidige verkenning van de heer Tjeenk
Willink, vragen deze leden of u de SER heeft geadviseerd om langer de tijd te nemen voor het advies?
In de brief aan de SER geeft u aan dat er duidelijke kaders en randvoorwaarden nodig zijn om een
breed gedragen akkoord mogelijk te maken. Hoe weegt u in dezen het initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland? Koninklijke Bouwend Nederland heeft aangeboden om samen met vertegenwoordigers van VNO-NCV, landbouw en natuurorganisaties bij te dragen aan de inhoudelijke vormgeving
van het benodigde pakket om te komen tot verder en robuust herstel van de natuur en tot extra
ruimte voor economische ontwikkeling voor bouw en infra, industrie en landbouw. Kunt u aangeven
hoe dit initiatief zich verhoudt tot de insteek van het kabinet, en of u het initiatief van Koninklijke
Bouwend Nederland omarmt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u tot dusver gedaan met het
initiatief, en gaat u zich hardmaken om dit op de formatietafel te laten landen?
De afspraken met relevante partijen omtrent een langjarig, economisch en ecologisch duurzaam
toekomstperspectief voor de landbouwsector dienen zowel de urgentie als draagvlak te omvatten, zo
blijkt uit uw brief. Kunt u aangeven welke partijen u opportuun acht om input te geven op dit
1

Kamerstukken I, 2020-2021, 35 600, K.

datum

26 april 2021

ons kenmerk

168666.01U

blad

2

toekomstperspectief? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren sluiten zich aan bij
deze vraag.
Valt in uw optiek de ontwikkeling van de voedselbosbouw en andere vormen van agroforestry ook
binnen het toekomstperspectief voor de landbouwsector als geheel, dat wil zeggen: in aanvulling op
het vigerende beleid in het kader van de Bossenstrategie?
Heeft u al een beeld van de wijze waarop het nog ontbrekende budget kan worden gevonden voor
de realisatie van de ambitie uit de Bossenstrategie om in 2030 minimaal 25.000 hectare agroforestry te realiseren, inclusief 1.000 hectare voedselbossen? De leden van de fractie van GroenLinks
vragen dit omdat u in de brief aan de SER aangeeft dat het toekomstperspectief voor de landbouw
moet bijdragen aan een integrale benadering, met aandacht voor de wisselwerking met andere sectoren van de economie, voor de kwaliteit van natuur en landschap, en voor de vitaliteit van het landelijk gebied. Integraal ook in de zin dat de economische, de sociale en de ecologische dimensie in
onderlinge samenhang worden bezien. Bent u het met deze leden eens dat voedselbosbouw en andere vormen van agroforestry aansluiten op deze criteria? En deelt u de opvatting van deze leden
dat met name de voedselbosbouw een oplossingsalternatief kan zijn voor de problemen op gebied
van klimaat, stikstof en biodiversiteit?
Hoe neemt u de voedselbosbouw en andere vormen van agroforestry mee in het landbouwbeleid?
Heeft u de SER ook specifiek gevraagd om advies hieromtrent? Zo nee, wilt u dit alsnog doen? En
gaat u zich hardmaken om dit ook op de formatietafel bespreekbaar te maken?
Vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van de SGP
De leden van de fractie van de SGP hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief aan de
SER, met het verzoek om een eerste verkenning uit te voeren ten aanzien van kort gezegd een te
sluiten landbouwakkoord. Deze leden hebben nog enkele vragen.
U heeft de SER verzocht om deze verkenning uit te voeren en op te leveren uiterlijk begin april.
Deze termijn is reeds verstreken. Kunt u aangeven op welke termijn de verkenning wordt opgeleverd door de SER? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren sluiten zich aan bij deze
vraag.
De oplevering van de verkenning begin april was bedoeld met het oog op de formatie van een nieuw
kabinet. Op dit moment verzamelt de informateur, de heer Tjeenk Willink, de inhoudelijke thema’s
die in een regeerakkoord zouden kunnen worden opgenomen. Kunt u bevorderen dat ook het te sluiten landbouwakkoord onderdeel wordt van deze informatieronde?
Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 2 maart 20212 is een aantal toezeggingen3 gedaan die ook
van belang kunnen zijn voor de verkenning door de SER. Kunnen de leden van de Eerste Kamer ervan uitgaan dat de SER in kennis is gesteld van deze toezeggingen, zodat deze ook onderdeel zijn
van de door u gevraagde verkenning?
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De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 21 mei
2021.
Hoogachtend,

L.P. van der Linden, MSc.
Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

