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Onderwerp: Sollicitatie naar positie voorzitter LTO Nederland 
 
Geacht bestuur van LTO Nederland, geachte heer Van den Heuvel,  
 
Met belangstelling heb ik kennis genomen van de beschikbaar gekomen functie van voorzitter 
van LTO Nederland. Bij deze toon ik mijn interesse voor deze positie; een ultieme kans om 
samen met een enorm betrokken boeren-achterban voor hun belangen op te komen en 
voortvarend aan de slag te gaan met de nodige transitie in de Nederlandse landbouw en een 
eerlijke prijs voor de boer.  
 
Als directeur Greenpeace Nederland werk ik vol enthousiasme aan een landbouwsysteem dat 
past binnen de grenzen van natuur en klimaat. Kortom, een landbouwsysteem dat niet langer 
aanjager is van de teloorgang van de Nederlandse natuur en ontbossing in landen als Brazilië en 
niet langer een te grote bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Maar 
ook een landbouwsysteem dat gezondheidsrisico’s, dierenwelzijnsproblematiek en verdere 
achteruitgang van de boerenstand voorkomt. Dit is cruciaal om onze aarde leefbaar te houden. 
Het is inmiddels overduidelijk: ons kleine landje kan niet langer de tweede landbouwexporteur 
ter wereld zijn en tegelijk onze klimaat- en natuurdoelen halen.  
 
Graag zet ik mijn vaardigheden in voor de enorme uitdaging waar de landbouw voor staat;  een 
halvering van de stikstofuitstoot binnen een termijn van tien jaar, in plaats van minister 
Schouten op te roepen het advies van commissie Remkes te ‘negeren’. Dat betekent dat ik zou 
willen werken aan een omslag naar ecologische landbouw en veehouderij met drastisch minder 
dieren. Op die manier worden meerdere maatschappelijke problemen in een keer aangepakt. 
Ook zou ik de minister van LNV willen bijstaan om de spelregels zo te veranderen dat de positie 
van de (kleinschalige) boer en teler in de keten wordt versterkt en deze een eerlijke prijs krijgt 
voor een duurzamer product.  
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Mijn handen jeuken om uw lobbystrategie grondig te herzien; laten we de lobbykracht van uw 
organisatie juist aanwenden voor deze omslag in plaats van dure end-of-pipe maatregelen. Zo 
zou ik mij hard maken voor een grootschalig omslagfonds waarmee boeren worden gesteund in 
het verkleinen van hun veestapel, sluiten van kringlopen, uitfaseren van kunstmest en krachtvoer 
en het bestrijdingsmiddelengebruik naar nul toe brengen. En laten we samen toewerken naar 
een klimaatneutraal landbouwsysteem in 2050 door een deel van de hierdoor beschikbaar 
gekomen landbouwgrond in te zetten voor bosbouw.  
 
Op de korte termijn zou ik deze nieuwe rol graag willen aangrijpen om steunmaatregelen in 
tijden van corona te koppelen aan deze nodige omslag, in plaats van ‘business as usual’ te 
verdedigen, en anderzijds de - bij LTO ondergesneeuwde - positie van de voorlopers binnen de 
landbouw te ondersteunen en te versterken in politiek en beleid. Tevens zou ik in Europa in 
willen zetten op een volledige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wat de 
afgelopen jaren jammerlijk heeft gefaald. 
 
Om u een beeld te geven van mijn kennis en ervaring verwijs ik u graag naar de volgende 
website: www.greenpeace.org/nl  
 
Tot slot: Indien u hiervoor open staat ga ik graag het gesprek aan over wat LTO met haar grote 
invloed en belangrijke achterban kan bereiken in de toekomst: een sector die onze samenleving 
(meer plantaardig) voedt, boeren en telers goed laat verdienen en helpt om natuur en klimaat 
sterk te houden.  
 
In afwachting van een uitnodiging om tijdens een persoonlijk gesprek mijn motivatie verder toe 
te lichten, 
 
met vriendelijke groet, 
 

 
Joris Thijssen 
Directeur Greenpeace Nederland 
 
Bijlage: Betaalbaar Beter Boerenplan (PDF) 
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