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SAMENVATTING 

 
Wij, boeren en burgers, stellen voor om een nationaal burgerberaad over de toekomst van de landbouw te 
houden: de G1000Landbouw. In dit burgerberaad worden burgers, boeren en alle andere belanghebbende met 
elkaar in gesprek gebracht over de toekomst van de landbouw. 
 
Niet over ons, maar mét ons! 
Er is een breed besef dat er aan de inrichting van de Landbouw in Nederland iets moet veranderen. De 
verschillende meningen staan vaak tegenover elkaar, terwijl we er samen uit moeten komen. In de motie 
Bisschop krijgt het Kabinet de opdracht om tot een breed gedragen Landbouwakkoord te komen. Opvallend is 
dat alle traditionele belangenpartijen genoemd worden in de motie, maar boeren en burgers niet. Terwijl wij, 
boeren en burgers, juist willen dat er niet over maar met ons gepraat wordt!  
 
G1000Landbouw en het Landbouwakkoord 
De G1000Landbouw levert input voor een écht breed akkoord en voor een gezamenlijk besluit met een breed 
maatschappelijk draagvlak. Een sterke basis voor de ontwikkeling van de landbouw in de komende vijftien jaar.  
 
Fysiek bij elkaar zodra dat weer kan  
Zo’n gezamenlijk besluit kan als we voorbij de polarisatie komen en er ruimte is om te onderzoeken wat we 
gemeenschappelijk hebben. Door met elkaar in dialoog te gaan en de tijd te nemen om elkaar te leren kennen. 
Elkaar fysiek ontmoeten is dan belangrijk. De start van de G1000Landbouw kan daarom pas plaats vinden 
wanneer de Corona-maatregelen dat toelaten. We hebben twee scenario’s verkend: het Fysieke scenario en een 
daarvan afgeleid Hybride scenario, wat deels uit onlineontmoetingen bestaat.  
 
Deelnemers 
Het is van belang dat we een goede afdruk van onze gemeenschap in de zaal hebben voor het gesprek. Daarom 
nodigen we 1000 deelnemers uit: gelote inwoners, boeren/grondeigenaren/terreinbeheerders, politici en 
ambtenaren en vrijdenkers uit om deel te nemen.  

 
 

 
 
Onafhankelijke partij en onafhankelijk toezicht 
G1000.nu organiseert als onafhankelijke partij de 
G1000Landbouw. Zij vraagt alle partijen om haar 
onafhankelijkheid te respecteren. Een Oversight 
Committee van wijze mensen ziet toe op de 
onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie. 
Omdat er ook buitenlandse experts deelnemen 
heeft de commissie een Engelse naam.  
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HET PROCES 

Ontwerp 
Het ontwerp van de G1000Landbouw volgt de internationale standaard van de OECD voor deliberatieve 
processen. Daarnaast heeft G1000.nu een aantal aanvullende democratische waarden gedefinieerd die zij 
gebruikt bij het ontwerp van haar proces. 

Drie stappen  
We doorlopen in het proces met elkaar drie stappen. 
 
1. Burgertop, Common ground vinden 
Als eerste stap gaan we met elkaar op zoek naar wat we 
gemeenschappelijk hebben, ook wel common ground 
genoemd. We doen dit door in dialoog te gaan tijdens de 
Burgertop. We komen daar met 1000 deelnemers bij 
elkaar. Samen bepalen we wat de belangrijke thema’s 
voor de toekomst van de Landbouw zijn. Deze stap vormt 
de basis.  
 
2. Burgerforum, Leren, delibereren en keuzes maken 
Max. 500 deelnemers gaan door naar het Burgerforum. 
Daar werken we de voorstellen voor de toekomst van de 
landbouw uit. We laten ons informeren door boeren, 
organisaties in en om de sector en kennisdragers. We gaan 
met elkaar in overleg, ook wel delibereren genoemd. We 
maken keuzes over welke voorstellen we uitwerken en 
hoe we dat samen willen doen. Deze stap neemt ongeveer 
zes maanden in beslag, waarin we maandelijks bij elkaar 
komen, totaal 7 weekendbijeenkomsten. Tussentijds 
spreken we elkaar via zoom. 
 
3. Burgerraad, Besluiten  
We bepalen samen welke voorstellen er in het 
Burgerbesluit Toekomst Landbouw worden opgenomen. 
Dat doen we tijdens de Burgerraad. Alle deelnemers aan 
de Burgertop mogen stemmen in de Burgerraad. 
 
 
 
 
Boerenperspectief 
Het perspectief van de boeren is van groot belang voor de G1000Landbouw. Daarom nemen we de tijd om de 
deelnemers in contact te brengen met boeren. In het eerste weekend van het Burgerforum gaan de 500 
overgebleven deelnemers in gesprek met 500 gelote boeren tijdens de BoerBurgerDialoog. Aan het einde van 
het Forum toetsen de deelnemers nogmaals de voorstellen voorafgaand aan de Burgerraad door deze voor te 
leggen aan verschillende panels, waaronder ook een panel van boeren. 
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Het resultaat 
De uitkomst van de G1000, het Burgerbesluit Toekomst 
Landbouw, wordt overhandigd aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer met het verzoek dit Besluit in de 2e Kamer 
te behandelen. 
 
Monitor/klankbordgroep 
Vanuit de Burgerraad wordt een groep G1000-deelnemers 
samengesteld die na afloop van de G1000 het 
Burgerbesluit onder haar hoede neemt.  Zij zullen de 
opvolging van het Burgerbesluit bewaken en dit onder de 
aandacht blijven brengen. Ze treden ook op als 
gesprekspartner voor de organisaties die het Burgerbesluit 
willen gaan uitvoeren.  
 
BoerBurgercoalitie 
Het Burgerbesluit wordt ook aangeboden aan de leden van de BoerBurgerCoalitie. Dit zijn de 
belangenorganisaties en bedrijven in en om de sector, die partner zijn geworden van de G1000Landbouw. 
Partners hebben beloofd de onafhankelijkheid en de uitgangspunten van de G1000 te respecteren en de 
resultaten serieus te nemen. De keus is:    

• De uitkomsten vertalen in beleid voor de eigen organisatie; 

• Publiekelijk uit te leggen waarom (onderdelen van) het Burgerbesluit niet in beleid omgezet (kunnen) 
worden. 

Naar aanleiding daarvan rekenen we op een interessant maatschappelijk debat. 
 
Kenniscoalitie 
Tijdens het hele proces hebben deelnemers via de leden van de Kenniscoalitie alle benodigde kennis ter 
beschikking. Bovendien zijn de leden bereid om te reflecteren op de ideeën en voorstellen van de deelnemers. 
Elke kennisdrager in het Nederlandse taalgebied kan lid worden van de coalitie. Door lid te worden verklaart 
hij/zij op afroep beschikbaar te willen zijn om de deelnemers te helpen. 
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DE ORGANISATIE 
Het programma is in het Plan van Aanpak tot in detail uitgewerkt. De organisatieopzet, de planning en de 
begroting zijn als bijlage bij deze samenvatting gevoegd. 
 
Organisatieopzet 
De Regiegroep bestaat uit een afvaardiging van deelnemers uit alle Werkplaatsen en heeft de leiding over het 
proces. 
Het Projectteam overziet het project en zorgt er in overleg met de regiegroep voor dat de voorgenomen 
activiteiten volgens plan doorlopen worden en dat het beloofde resultaat binnen de beschikbare tijd en het 
beschikbare geld gehaald wordt. 
Het Programmateam ontwerpt en begeleidt het programma. Zij staat de moderator, de facilitatoren en de 
werkplaatssecretarissen bij het begeleiden van de deelnemers. 
De Kennisbalie zorgt ervoor dat de deelnemers over elke kennisbron kunnen beschikken die zij zich wensen. 
Daarnaast organiseert de Kennisbalie een Kennisfestival en diverse panels. 
Het Logistieke team zorgt dat de deelnemers op het juiste moment op de juiste plaats zijn. En dat zij zich daar 
geheel verzorgd met het programma bezig kunnen houden, ondersteund met de juiste middelen, zonder afgeleid 
te worden door trivialiteiten. Zie bijlage 
 
Planning 
De G1000Landbouw neemt vanaf de Burgertop ca. 8 maanden in beslag. We hebben de bijeenkomsten over de 
kalender van 2022 heen gelegd, om een reële doorlooptijd te komen. Als de Burgertop op 11 februari 2022 plaats 
vindt, dan kunnen we half oktober 2022 afronden met de Burgerraad. We moeten dan wel een half jaar eerder, 
in september 2021, starten met de campagne gericht op de deelnemers. Zie bijlage.  
 
Begroting 
Om zicht te krijgen op de te verwachten kosten hebben we voor verschillende scenario’s een begroting gemaakt. 
De uiteindelijke kosten zullen afhangen van de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Zo kan er gekozen 
worden voor een kleinere omvang, er kan gekozen worden voor meer of minder weekenden en er is de 
mogelijkheid om te kiezen voor kortere, ééndaagse bijeenkomsten, al of niet in aanvulling met extra zoom-
bijeenkomsten. Pas als deze keuzes gemaakt zijn kunnen wij een definitieve begroting presenteren. 

Wij denken de dekking van de kosten te kunnen realiseren met bijdragen van de overheid, bijdragen van 
stakeholders uit de sector en bijdragen van particuliere fondsen.  

Communicatie en campagne 

De impact van de investering in een G1000Landbouw komt pas echt tot z’n recht als gedurende de gehele looptijd 
van de G1000Landbouw de rest van Nederland bij het reilen en zeilen van de G1000Landbouw en haar 
deelnemers betrokken worden. Nederland moet dus op de hoogte worden gebracht over de komst van de 
G1000Landbouw. Om bijvoorbeeld het ‘gouden wikkel effect’ te creëren rondom de uitnodigingen. Tijdens de 
looptijd is de verbinding met de rest van Nederland over de vorderingen van het burgerberaad belangrijk voor 
de publieke meningsvorming en om feedback op te halen. Na afloop is het belangrijk om de rest van Nederland 
te informeren over de uitkomsten en daarover een breed maatschappelijk debat te voeren.  
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BIJLAGE 1: PROCES 
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BIJLAGE 2: ORGANISATIE  
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BIJLAGE 3: PLANNING 
 

Er is een tijdsplanning gemaakt voor het gehele project. Omdat de startdatum van diverse factoren afhankelijk 
is staan alle data nog niet vast. Om wel tot een reëel tijdspad te komen is de planning over het jaar 2022 heen 
gelegd. Zo wordt er in de doorlooptijd ook rekening gehouden met de vakanties. De tijdsplanning is eenvoudig 
aan te passen, zodra er een keuze gemaakt kan worden voor een startdatum.  
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