
OPINIE dinsdag 29 maart 2022 GO10

PODIUM

INGEZONDEN 

De plicht van de overheid
Het is voor mij schokkend om te 
lezen dat staatssecretaris Maarten 
van Ooijen van Volksgezondheid 
aarzelt met het snel stappen ma-
ken op gebied van leefstijl [BD 25 
maart; ‘Btw op vers snel naar nul’]. 
Corona heeft nogmaals ondubbel-
zinnig duidelijk gemaakt dat ‘on-
derliggend lijden’ de zorg overbe-
last. Volgens Van Ooijen kan de 
overheid een gezonde leefstijl niet 
dwingend opleggen, maar volgens 
mij wel maximaal bevorderen. 
Denk aan verplichte veiligheids-
riemen, helmen, mondkapjes tij-
dens corona. De overheid heeft  
de plicht burgers te beschermen 
tegen gif (nicotine, alcohol etc.). 
Hiervoor zijn allerlei ontmoedi-
gingsmaatregelen voor. Duurder 
maker, verkooppunten versneld 
afbouwen. Oja, de overheid moet 
er ook voor zorgen dat de zorg over 
vijftien jaar nog te betalen is.
Frank Smulders 
Vught

Kloosters voor Oekraïne
Ik heb de laatste tijd veel rappor- 
tages gezien over het klein aantal 
vaste bewoners in kloosters en  
abdijen. Als alle bisdommen eens 
kijken hoeveel ruimte zij hebben 
om vluchtelingen te kunnen on-
derbrengen. Als je dan leest dat er 
nog maar een paar zusters in een 
klooster wonen, abdijen waar ook 
maar een paar kloosterlingen bid-
den en de tuin onderhouden of 
bier maken. Nu kunnen ze laten 
zien waarvoor ze zijn opgezet en 
waar ze zich kunnen open stellen 
voor de maatschappij. 
Help Oekraïne met opvang. Geef 
deze mensen kamers. Dat is waar-
schijnlijk goedkoper dan een tent 
of een huis bij ‘Massa is kassa’.
Jack Coumans
Den Bosch

60 procent stemt niet!
Tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen heeft 60 procent níét ge-
stemd, een schande voor de poli-

tiek! Dat zou op de voorpagina van 
alle kranten moeten staan. Maar 
niks van dat alles; het wordt posi-
tief gedraaid: opkomst 38 procent, 
opkomst 40 procent enzovoort. 
We hebben het over Rusland, daar 
kun je niet stemmen, hier wel. 
Wat gaat hier zo mis en waarom 
wordt er niets aan gedaan, daar 
gaat het om. 
Leuk voor Esmah Lahlah die tien 
zetels binnenhaalt in Tilburg. 
Maar 60 procent van de Tilburgers 
heeft niet gestemd, wat stelt dat 
dan voor, die tien zetels?
Helmoed Molendijk
Tilburg

Te dik voor de Arbo Unie
Met verbazing las ik het bericht in 
het Brabants Dagblad dat de Arbo 
Unie van mening is dat werkge-
vers wat moeten vinden van werk-
nemers die niet aan het ‘ideale’  
uiterlijke profiel voldoen [BD 15 
maart; ‘Leidinggevende moet kun-
nen zeggen dat iemand te dik is’].

Wat je daaronder moet verstaan, 
weet ik niet. 
Voor mij is wel duidelijk dat een 
werknemer zijn werk optimaal 

moet kunnen verrichten. Daar 
gaat het toch om? Het is van de 
gekke dat de werkgever zich moet 
mengen in het privéleven van de 
werknemer, met wat deze wel of 
niet doet, of wel kan of niet kan 
doen. 
De Arbo Unie zou eens moeten 
nagaan wat vaak de onderliggende 
oorzaak is bij mensen die wat dik-
ker zijn. Is het misschien erfelijk, 
zijn er onderliggende ziekten, 
heeft de werknemer medicatie 
waardoor problemen ontstaan en 
vult u maar in. 
Is de volgende stap dat een bril, 
blond haar, blauwe ogen of iets 
dergelijks ook bij een sollicitatie-
selectie van belang zijn? Is er al 
eens becijferd of deze mensen 
meer ziek zijn in verhouding tot 
een prestatie die ze leveren? 
Ik vraag het me maar af. Met de 
uitlating van de Arbo Unie voelen 
veel mensen zich gekwetst. 
T. Rosmalen
Schijndel

 e Maarten van Ooijen, staatsse-
cretaris van Volksgezondheid. 
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Geef jonge boer meer de ruimte
Marius Zuurbier 
Gerben Boom
Opinie

Het aantal Brabantse boerenbe-
drijven is de afgelopen twintig jaar 
gehalveerd en die trend zet krach-
tig door. Agrarische familiebedrij-
ven die generaties lang bestonden, 
stoppen om verschillende en veel 
besproken redenen (onrendabel, 
regeldruk, milieudoelstellingen, 
geen opvolgers). Toch zijn er ook 
jonge boeren die het lef hebben 
wél door te gaan. Jonge professio-
nals die van het vak houden, die 
het anders willen aanpakken en 
die wél toekomst zien. Juist met 
het oog op wat nodig is voor de  
samenleving. Voedselzekerheid 
was daarin lang geen issue, maar 
de oorlog in Oekraïne maakt ons 
bewust van onze kwetsbaarheid.

Jonge boeren beseffen dat we op 
een kantelpunt staan. Door alle 
eeuwen heen heeft de boer zich 
aangepast en ontwikkeld en be-
hield zo zijn bestaansrecht. Uit  
onderzoek (NAJK) blijkt dat drie-
kwart van de jonge boeren bezig is 
om het bedrijf te verduurzamen. 
Bijvoorbeeld door het toepassen 
van technologische innovaties,  
het leggen van zonnepanelen op 
daken en het slimmer omgaan  
met bemesting en beregening van 
gewassen. En zo steeds verder te 
werken richting kringloopland-
bouw en natuurinclusieve land-
bouw. De drive om zich als jonge 
boeren aan te passen en door te 
ontwikkelen is groot; zij voelen 
dat ze het verschil kunnen maken. 
Maar daarvoor is wel ruimte no-
dig. Letterlijke ruimte (grond), 
maar ook ruimte voor onderne-
merschap, financiële ruimte, ex-
perimenteerruimte, ruimte voor 
overleg, ruimte van ouders, waar-
dering en vertrouwen vanuit 
de samenleving.

Tijdens het jubileumsympo-
sium van BrabantAdvies  (3 no-
vember) schetste voormalig rijks-
bouwmeester Floris Alkemade de 
‘revolutie’ die zich komend decen-
nium in het buitengebied voltrekt. 
Ingrijpende veranderingen die  
nodig zijn voor duurzame voed-
selproductie, voedselveiligheid en 
-zekerheid, natuurbeheer, biodi-
versiteit, groene energie, klimaat-
maatregelen, waterkwaliteit en 
woningbouw.

Om dit in goede banen te leiden, 

is volgens Alkemade de boer de 
change-agent die we hiervoor no-
dig hebben. De vraag hoe deze rol 
concreet vorm te geven, blijft te 
vaak nog onbeantwoord. Onzeker-
heden op het gebied van wet- en 
regelgeving én de financiering van 
investeringen zijn belangrijke  
redenen.

Allereerst, voor een toekomstbe-
stendige landbouw is een verdien-
model nodig: wat houdt de boer 
nu én straks onder de streep over? 
Een eerlijke prijs voor voedsel is 

cruciaal. De financiële marges voor 
de agrarische ondernemer zijn 
klein. Hierdoor is investeren in  
bodemkwaliteit, biodiversiteit of 
omgevingskwaliteit nu voor jonge 
boeren een hele opgave. Terwijl 
dit van levensbelang is, ook voor 
voedselzekerheid, zeker op ter-
mijn. Zonder gezonde bodem is 
het totale verdienmodel voor boe-
ren zoek.

Daarbij hoort ook een belo-
ningssysteem waarbij de maat-
schappelijke diensten die de boer 
levert – zoals het vastleggen van 
CO2 , waterberging, mooi land-
schap – worden betaald. Denk aan 
een langdurig contract voor eco-
systeemdiensten. Dat biedt de 
boer zekerheid én waardering. Dat 
kan in samenwerking mét de part-
ners in het buitengebied zoals ge-
meenten, waterschappen, natuur-
organisaties zoals Staatsbosbeheer 
en Brabants Landschap, maar ze-
ker ook ngo’s.

Ruimte om te boeren
Duurzame landbouwvormen vra-
gen eerder meer grond dan min-
der. Grond die (op dit moment) 
meer oplevert voor woningbouw, 
logistieke hallen en zonnevelden. 
Lucratief grondgebruik waar een 
boer niet tegenop kan investeren, 
laat staan dat jonge boeren nog in 
staat zijn om nieuwe grond aan te 
kopen. Een nieuwe kijk op grond 
en het gebruik daarvan is nodig, 
met een helder antwoord op de 
vraag waar welk type landbouw 
mogelijk is. En ook dan is een vol-
waardige waardering van land- en 
tuinbouwproducten van belang, 
zodat een eerlijker speelveld ont-
staat qua grondgebruik en investe-
ringsmogelijkheden.

De jonge boer wil graag trots 
zijn op zijn of haar bedrijf. Een  
bedrijf dat bijdraagt aan een betere 
wereld, inspeelt op kansen en 

trends van de omgeving en ook 
zorgt voor een gezonde en duur-
zame productie van voeding. 
Grote opgaven die de jonge boer 
als ondernemer niet alleen aan-
kan.

Het nieuwe kabinet stelt 25 mil-
jard euro beschikbaar voor het ver-
duurzamen van de landbouw en 
het buitengebied (waarbij voedsel, 
natuur, water en gezondheid 
steeds nauwer verweven raken). 
Hierbij moet voldaan worden aan 
strikte stikstof-, klimaat- en na-
tuurdoelen. Het is aan de provin-
cies, gemeenten en partners in het 
buitengebied om met die miljar-
den de juiste instrumenten in te 
zetten. Het gaat daarbij om maat-
werk. Samen zoeken naar oplos-
singen, met boeren, relevante  
ketenpartijen én inwoners, om  
zo te komen tot een duurzame 
landbouw die dichter bij de con-
sument staat. 

Als dat in één provincie moet 
lukken, dan is dat Brabant. Ner-
gens in Nederland is de scheiding 
tussen stad en platteland zo klein 
en staan boeren en burgers zo 
dicht bij elkaar. En kijk ook wat er 
in het verleden is gepresteerd. Hoe 
op kale zandgronden florerende 
landbouw tot stand is gebracht. 
Ook de nieuwe uitdagingen kun-
nen we aan. Zet jonge boeren als 
volwaardig gesprekspartner aan 
tafel. Laat ze meedenken over hun 
toekomst. Daag ze uit creatief te 
ondernemen. Geef ruimte aan 
hun stem, hun ondernemerschap 
en hun lef om te experimenteren.

Maak van hen de change-agent 
die we juist nu hard nodig hebben.

 a Marius Zuurbier is voorzitter  
van de raad Young Professionals 
Brabant, onderdeel van Brabant- 
advies. Gerben Boom is voorzitter 
van het Brabants agrarisch Jonge-
ren Kontakt (BaJK).
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