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Geachte mevrouw Hamer,
U kent ons, initiatiefnemers van de G1000Landbouw, na de presentatie van ons initiatief aan
enkelen van uw SER-leden. Met deze brief willen wij er bij u op aandringen dat het initiëren
van een G1000Landbouw ook bij de informatie en formatie ter tafel komt. En wij willen onze
visie met u delen hoe de G1000Landbouw ingepast kan worden in het traject voor een
Landbouwakkoord.
De G1000 en het Landbouwakkoord
Op dit moment legt u op verzoek van het Ministerie van LNV de laatst hand aan de verkenning
naar de haalbaarheid van een breed gedragen Landbouwakkoord. Aanleiding hiervoor is de
motie Bisschop, waarin de Tweede Kamer het kabinet vraagt om zo’n akkoord te
bewerkstelligen. In de motie wordt gesproken over een breed akkoord van organisaties en
bedrijven in en om de sector. Over directe input vanuit boeren en burgers wordt niet
gesproken.
Wij vinden dit een omissie, immers zowel boeren als burgers hebben een groot belang bij een
houdbare en duurzame visie op de Nederlandse landbouw, het landschap en de inrichting van
de voedselvoorziening. De geschetste omissie kan gelukkig hersteld worden door, in aanvulling
op het raadplegen van de partijen volgens het in Nederland klassieke poldermodel, ook de
uitkomsten van een dialoog met boeren en burgers mee te nemen bij het opstellen van dit
Landbouwakkoord. De plannen voor zo’n dialoog in de vorm van een voorstel voor de
G1000Landbouw liggen klaar, met als basis een opzet die al vele malen effectief is gebleken.
Mede op verzoek van het Ministerie van LNV en dankzij bijdragen van Triodos Foundation,
Rabobank, Natuurmonumenten en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving hebben wij in het
afgelopen half jaar een gedetailleerd Plan van Aanpak uit kunnen werken. U vindt het ontwerp
voor de G1000Landbouw en een samenvatting van dit plan bijgevoegd.
Waarom is deze dialoog tussen burgers en boeren belangrijk?
Wij maken ons zorgen over de manier waarop het maatschappelijk debat over de landbouw
tot nu toe is verlopen. Er is sprake van toenemende polarisatie, tot nu toe geformuleerde
voorstellen dragen niet bij aan het verminderen van de onrust omdat het debat gedomineerd
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wordt door deelbelangen en de onderliggende vraag in welke richting de landbouw zich zou
moeten ontwikkelen niet beantwoord wordt. Een breed gedragen integrale visie op de
toekomst van de landbouw ontbreekt. De genuanceerde stemmen en meningen worden
onvoldoende gehoord, terwijl deze stemmen constructieve en bruikbare oplossingen
vertegenwoordigen. De kunst is om die ook aan bod te laten komen. Bij een open dialoog zoals
wij die voor ogen hebben, krijgen die stemmen de ruimte en aandacht die ze verdienen. Met
als mogelijk resultaat een brede overeenstemming over de toekomst van de landbouw, het
landschap en de voedselvoorziening.
Wie/Wat is G1000.nu?
Wij werken nauw samen met de stichting G1000.nu. Dit is een burgerinitiatief, opgericht naar
aanleiding van de eerste G1000 in Nederland, in maart 2014 in Amersfoort. G1000.nu heeft
tot doel het verrijken van het democratische bestel met loting en dialoog en heeft daarvoor
een methode ontwikkeld. In de afgelopen zeven jaar heeft de stichting 27 Burgertoppen op
lokaal, regionaal en provinciaal niveau georganiseerd volgens dit concept. Eén van de
vernieuwende kenmerken waarmee een G1000 zich onderscheidt van gangbare
overlegmodellen is de zeer strikte rondetafelopzet, waardoor geen enkele partij kan
domineren. Gebleken is dat dit leidt tot een wezenlijk constructieve overlegdynamiek en het
doorbreken van vertrouwensbarrières.
Onlangs heeft de stichting G1000.nu voor haar werk de Brouwers Vertrouwensprijs toegekend
gekregen, een prijs die door een jury van wetenschappers van de KHMW wordt uitgereikt aan
een maatschappelijk initiatief dat een krachtige bijdrage levert aan het herstel van vertrouwen
tussen overheid en burgers en burgers onderling.
Hoe verhoudt de G1000Landbouw zich tot de verschillende urgenties?
Wij begrijpen dat het voor sommige dossiers belangrijk is om op korte termijn een beleidsrichting te formuleren. Wij stellen daarom voor om rond het landbouwakkoord drie stappen
af te spreken:
•

Op punten die urgent om richting vragen en dat haalbaar is, heldere uitspraken
vooraf te doen;

•

Vervolgens twee sporen tegelijkertijd op te volgen:
o een maatschappelijke dialoog in de vorm van een Burgerberaad
G1000Landbouw om bouwstenen te leveren voor de kaders waarbinnen de
toekomst van de landbouw zich dient af te spelen. Na afloop van de
G1000Landbouw worden deze kaders nader vastgesteld door de Tweede
Kamer. De bouwstenen dragen bij aan een breed draagvlak, zowel onder
agro-partijen als maatschappelijke partijen;
o een dialoog van alle belangenpartijen rond de agrarische sector gericht op
een breed gedragen akkoord, parallel aan en mede gevoed door de
opbrengst van de G1000Landbouw, waarbij partijen samen op zoek gaan
naar oplossingen binnen de kaders die zij van de politiek mee krijgen.

•

Regionale vertaling van het landelijk overeengekomen akkoord, gericht op een
passende gebiedsgerichte uitwerking, eveneens met behulp van een G1000 of
andere vormen van open dialoog met boeren, burgers en stakeholders.

Wat ons betreft kan de G1000Landbouw in februari 2022 starten en leidt deze in oktober 2022
tot een Burgerakkoord Toekomst Landbouw.
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Met deze brief willen wij u onze visie op een nadere plaatsbepaling van het Burgerberaad
G1000Landbouw aanreiken en hoe wat ons betreft dit Burgerberaad past in het tijdspad dat moet
leiden tot een fundamentele oplossing van de crisis in de Nederlandse landbouw. Wij leveren
daaraan graag onze bijdrage.
Met vriendelijke groet,
de initiatiefnemers:

Ellen Maassen – burger
HansPeter Westerbeek - burger
Majella Schoonman – boerin
Ton Cornelissen – burger
Dirk-Jan Schoonman – boer
Peter Haring - burger
Alex Datema – boer
Henk Gerbers – burger
Harm van Dijk - Stichting G1000.nu

Bijlagen:
1 ex. Samenvatting Plan van Aanpak
1 ex. Infographic Programma G1000Landbouw
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