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Na de verkiezingen regent het doorgaans ideeën, wensen en eisen voor het op te stellen
regeerakkoord. Waar de een meer ruimte voor een bepaalde activiteit vraagt, zal een ander voor
diezelfde activiteit juist minder ruimte vragen. Zo gaat dat met maatschappelijke vraagstukken en
verschillende inzichten. De woningbouwers waren er snel bij. Zij pakten het slim aan. Zij vinden dat
er voor het jaar 2030 een miljoen woningen moet worden bijgebouwd. Het accent van hun oproep
lag op de wijze waarop dat voor elkaar kan komen. Vrijwel geen mens vraagt zich nog af waarop het
aantal huizen en het jaartal zijn gebaseerd. Die doelstelling is dus een eigen leven gaan leiden.
Voor de inrichting van ons landelijk gebied las ik interessante bijdragen van voormalig
landbouwminister Cees Veerman. Al eerder had hij in een advies voor de Europese Commissie de
volgende uitgangspunten:
1. Dé oplossing voor de land- en tuinbouw bestaat niet.
2. Bodemgezondheid is een absolute voorwaarde.
3. Ruimtelijke scheiding op basis van intensiteit is noodzakelijk.
4. Zicht op een duurzaam inkomen is cruciaal.
5. Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is kans.
6. Nationale overheid moet ruimte bieden voor verandering.
7. Zonder boeren vindt er geen verandering plaats.
Meer recent pleitte Cees voor een nieuwe landinrichting, die voldoet aan de toekomstige eisen van
waterhuishouding, energiebehoefte en landschap. Hij roept op daarbij rekening te houden met de
aard van de bodem. Om dat voor elkaar te krijgen dringt hij aan op een lange termijnvisie, meer
regie, centrale besluitvorming, een verantwoordelijke minister en een landschapscommissaris.
De ideeën van Cees komen niet uit de lucht vallen. Hij heeft ervaring in de politiek, in de wetenschap
en in het bedrijfsleven. Hij legt zijn oor te luisteren bij gerenommeerde wetenschappers als Johan
Bouma, Louise Vet en Jan Willem Erisman. Belangrijke maatschappelijke organisaties en bedrijven
staan al achter zijn ideeën.
Ik zou tegen de opstellers van een regeerakkoord willen zeggen: praat eens met Cees.

