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ONDERWERP 

Toekomstvisie Gelderland 2040 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
De provinciale verkiezingen staan voor de deur. In de komende jaren moeten er zeer belangrijke keuzes ge-
maakt worden door de aangestelde politici. Eén van de grote uitdagingen de komende jaren is de invulling van 
het landelijk gebied. Want wie wil er in de toekomst nog het landelijk gebied onderhouden/behouden? Het 
aantal jonge boeren en tuinders loopt sterk terug, dit heeft in Gelderland potentieel grote gevolgen. 

Het zijn roerige tijden voor ons, de jonge boeren van nu. Wij staan voor grote uitdagingen, als het sluiten van 
kringlopen, een goede relatie opbouwen met je omgeving, het efficiënt mineralen- en bodembeheer, verant-
woord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn, een gezond gezinsinkomen verdienen, land-
schappelijke inpassing, onderhouden van het platteland en niet in de laatste plaats de productie van gezond 
voedsel. Er komt veel op ons jonge boeren af. Duurzaamheidsdenken lijkt de nieuwe status quo, maar daarbij 
hoort een goed verdienmodel. Sommigen zoeken hun heil in niche markten, maar het woord niche geeft al aan 
dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Wij kiezen voor een bestaan dat forse arbeidsinspanning en kapitaals-
kracht vraagt. De reactie en waardering die wij daarvoor terug ontvangen hangt sterk af van het sentiment van 
de dag en is onderhevig aan mediagrillen.  

De boer van de toekomst is gebaat bij een beleid dat focust op de lange termijn. Deze lange termijn kaders ge-
ven houvast zodat er geïnvesteerd en geïnnoveerd kan worden. Hoe kunnen wij anders de keuze maken om 
een agrarisch bedrijf over te nemen? Het zijn bedrijven met een waarde van soms enkele miljoenen en waar al 
vele generaties zich voor hebben ingespannen. 

Kortom, wij hopen dat u goed wilt nadenken over de volgende vragen? 

• Waarom zou een jonge boer volgens u in Gelderland blijven? 

• Waarom moet de jonge boer op u stemmen? 

• Welke stappen heeft u als fractie in de vorige periode reeds gezet om Gelderland aantrekkelijker te maken 
voor de jonge boer? 

• Wat doet u na de verkiezingen voor de jonge boer van nu en de toekomstige generaties? 

Wij wensen u een wijze voorbereiding voor de verkiezingen van 20 maart 2019. 

Bestuur Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt, 
Gert-Jan Eggink 
Alexandra Feddema 
Sjoerd Rombout  
Otto van Zoelen  
Tjeerd van Buuren  
Renske Smids  
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