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Geachte heer Van Dalen, 
 
Als werkgroep Duurzaamheid van PerspectieF houden wij ons sinds enige tijd bezig met het Europees 
landbouwbeleid. Wij zijn van mening dat de door de Europese Commissie voorgestelde hervorming van 
het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) een positief effect kan hebben op de vergroening en 
verduurzaming van de Europese landbouw. Wij verbazen ons dan ook over de overwegend afwijzende 
houding van de ECR ten aanzien van de voorgenomen beleidswijzigingen en middels deze brief willen 
wij u aanmoedigen uw visie nader te beschouwen. Daarnaast zouden we naar aanleiding van deze brief 
graag een keer met u om de tafel gaan zitten om dit onderwerp te bespreken. 
  
In 2009 voerde de ChristenUnie-Eurofractie campagne voor de verkiezingen van het Europees 
parlement onder de leus ‘samenwerking ja, superstaat nee’; een leus waar wij ons in kunnen vinden. 
Vanuit dit oogpunt bekeken, is de grotendeels afwijzende houding van de ECR ten aanzien van de 
voorgestelde hervormingen van het GLB voor te stellen. Met de hervormingen worden immers Europese 
wetgeving en regeldruk verhoogd. Daarnaast zal er minder Europees geld naar Nederlandse boeren 
vloeien. Ter illustratie, vorig jaar bestempelde u de voorgestelde hervormingen als “meer bureaucratie, 
minder geld”. Uw ECR-collega Nicholson was nog uitgesprokener: “not a reform of the CAP but a 
regression”. Onze indruk is dat deze uitspraken voortkomen uit een visie die zich richt op de korte termijn, 
die negatieve gevolgen te sterk benadrukt.  
 
Wij ontkennen dan ook niet dat de voorgestelde hervorming van het GLB negatieve gevolgen kan 
hebben voor Nederlandse boeren of onze economie. De ChristenUnie is naar ons idee echter meer dan 
een verkiezingsleus. Uit het oogpunt van rentmeesterschap draagt de ChristenUnie de natuur een warm 
hart toe. Wij zijn als werkgroep Duurzaamheid dan ook van mening dat het een goede zaak is de 
voorgenomen beleidsveranderingen te steunen, daar de intentie van het beleid een realisatie van 
vergroening en verduurzaming van de Europese landbouw is. Dit kan bijvoorbeeld een grotere 
biodiversiteit en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen stimuleren. 
 
Graag zien wij een meer genuanceerde visie van u en de ECR op een herziening van het GLB. Wat ons 
betreft moeten opvattingen ten aanzien van de economische gevolgen van een herziening van het 
landbouwbeleid altijd in het licht staan van de verduurzaming. PerspectieF hoopt daarom op een meer 
constructieve houding van de ECR en wij vragen u het oordeel van de ECR te heroverwegen. We zien 
uit naar uw reactie en gaan hier graag met u over in gesprek. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
De leden van de werkgroep Duurzaamheid, mede namens de werkgroep Europa,  
PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor eventuele verdere vragen kan contact worden opgenomen met Erik-Jan Hakvoort, politiek bestuurslid 
PerspectieF, 06-15 906 935, erikjan@perspectief.nu.  


