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Geachte Voorzitter, 
 
Zoals aangekondigd in mijn brief van 13 augustus jl. aan uw Kamer (Kamerstuk 
2021Z14267) stuur ik u hierbij mijn visie ‘Inzet van digitalisering voor een 
duurzame landbouw- en voedselketen en een robuuste natuur’. In deze visie zet ik 
uiteen welke kansen en risico’s er zijn bij dit onderwerp, en aan welke 
randvoorwaarden op hoofdlijnen moet worden voldaan om digitalisering in te 
kunnen zetten voor de maatschappelijke opgaven in landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit.   
 
Om deze randvoorwaarden op orde te brengen lopen reeds de nodige private en 
publieke acties. Om te bepalen welke (extra) publieke acties noodzakelijk zijn zal 
deze visie op een later moment worden aangevuld met een actieprogramma. In 
het actieprogramma zal de focus liggen op lopende en nieuwe beleidsactiviteiten 
binnen de domeinen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
die concrete invulling moeten geven aan de randvoorwaarden in deze 
digitaliseringsvisie, waar mogelijk in samenhang met bestaande private 
initiatieven. Daarbij moet ook duidelijk worden of financiële dekking van deze 
(extra) publieke acties mogelijk is. De bijgevoegde visie biedt dus met name een 
overzicht op hoofdlijnen als opmaat naar een digitaliseringsstrategie. 
 
Conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 zal het op te stellen 
actieprogramma ingaan op de doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid, 
de in te zetten beleidsinstrumenten en de financiële gevolgen. 
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


