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60 miljoen euro voor plantgezondheid
Geachte woordvoerders,
De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. De onlangs door minister
Schouten gepresenteerde visie “landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden” bevestigt
dit nogmaals. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van
natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit en het tegengaan van (de gevolgen van)
klimaatverandering. Het antwoord hierop is kringlooplandbouw, waarin land- en tuinbouw en natuur
verbonden zijn, emissies vergaand zijn teruggedrongen, en boeren en tuinders een eerlijke prijs
krijgen voor hun product.
Weerbaarheid vervult in deze opgaven een sleutelrol. In een weerbaar systeem kunnen gewassen
tegen een stootje en krijgen ziekten en plagen minder kans. De noodzaak om bij te sturen wordt
daarmee tot een minimum beperkt. Voor zover ingrijpen toch nodig is gebeurt dit zo lokaal en groen
mogelijk. De natuurlijke balans blijft zo in tact, wat ten goede komt aan het ecosysteem. Ook het
gewas profiteert hiervan, bijvoorbeeld doordat natuurlijke vijanden zich makkelijker vestigen en
vermeerderen. Deze teeltwijze voorziet in een groeiende behoefte in de markt aan producten die
niet alleen veilig en gezond, maar ook duurzaam geproduceerd zijn.
Nu al investeren bedrijven jaarlijks miljoenen euro’s in kennis en innovatie om plantaardige
productie te verduurzamen. Steeds vaker lopen ze daarbij tegen de grenzen van het huidige
systeem aan. Om een echte doorbraak te realiseren is een integrale aanpak nodig. Daarin wordt
gelijktijdig gewerkt aan diverse innovatiesporen zoals ontwikkeling van weerbare rassen en
teeltsystemen, stimulering en benutting van biodiversiteit, toepassing van informatie- en
precisietechnologie, en versterking groene gewasbescherming. Naast onderzoek en innovatie is
daarbij ook aandacht nodig voor onder meer onderwijs en kennisdoorstroom, stimulering van
voorlopers, en verwaarding in markt en maatschappij. Dit alles vereist faciliterend beleid en
regelgeving, bijvoorbeeld op gebied van laag-risico middelen, veredeling en bodembeheer.
Wij vragen het ministerie van LNV daarom om voor de periode 2019-2023 60 miljoen euro te
reserveren om samen met ons een ambitieus uitvoeringsprogramma Plantgezondheid 2030 in
gang te zetten. Het land- en tuinbouw bedrijfsleven zal dit bedrag minimaal verdubbelen. Dit
resulteert de komende vijf jaar in een investeringsimpuls van ten minste 120 miljoen euro, waarmee
we de transitie naar weerbare plantaardige productie in een stroomversnelling brengen.
Laten we met elkaar de schouders zetten onder een (klimaat)robuuste, ecologisch en economisch
duurzame voedsel- en sierteelt. Daarmee blijft Nederland koploper en versterken we het vertrouwen
in de toekomst.
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