standpunt: Landbouw
Fryslân

∆	Het (moderne) boerenbedrijf

∆	Fryslân niet “op slot” zetten

∆	Financiële regeling voor jonge

∆	Subsidie voor diversificatie van

∆	Einde aan wantoestanden in

levensvatbaar houden.
∆	Boeren de ruimte geven om
op hun manier het beste te
kunnen ‘boeren’.

voor bestaande en nieuwe
ondernemers in de agrarische
sector.
∆	Landbouwgrond niet ont
trekken voor nieuwe natuur.
∆	Boeren betrekken bij natuur
beheer.

boeren en tuinders die zelf
standig een eigen bedrijf
opzetten.
∆	Onderwijs, onderzoek en
innovatie in de hele keten
stimuleren, zoals Dairy Chain
en Crop Chain.
∆	Digitale gereedschapskist met
maatregelen voor boeren om
ammoniakemissie en -depositie
te verminderen.

voedingsgronden, gewassen
en grassen. Bijvoorbeeld teelt
van kruidige grassen die minder
aantrekkelijk zijn voor ganzen
en juist (meer) geschikt zijn
voor weidevogels, koeien en
andere grazers.
∆	Dit in plaats van geld voor
ganzenbestrijding en schade
compensatie.

bioindustrie.
∆	Boerenstand op peil houden
door diversificatie.
∆	Glastuinbouw milieuneutraal
maken, verbod op genetische
manipulatie, streekproducten
stimuleren.

∆	Dialoog stimuleren tussen

In het partijprogramma wordt
dit onderwerp niet specifiek
benoemd.

In het partijprogramma wordt
dit onderwerp niet specifiek
benoemd.

∆	Vruchtbare landbouwgrond niet
onttrekken voor natuur.
∆	Ganzenproblematiek aan
pakken door verjaging en
afschot. Schade aan vruchtbare
landbouwgrond vergoeden.
Geen lange winterrustperiode.
∆	Kennis en innovatie stimuleren
voor het ontwikkelen van een
duurzame bedrijfsvoering, met
leidende rol voor Dairy campus.

landbouw- en natuur
organisaties om tot gezamen
lijke visie en doelen te komen.
∆	Dairy campus moet bijdrage
leveren aan verduurzamen
landbouw. Bijvoorbeeld door
voordelen van biologisch
boeren te onderzoeken en uit te
dragen.
∆	Samenwerkingsverbanden
duurzame boeren stimuleren.

In het partijprogramma wordt
dit onderwerp niet specifiek
benoemd.

∆	Zuivelsector is de nieuwe

∆	Omschakelen van dierlijke naar

∆	Geen bemoeienis Europa met

∆	Landbouw voorziet in een deel

gifvrije, plantaardige, streek
gebonden en biologische
voeding.
∆	Geen landbouw die leunt op
overbemesting en gif. Verbod
op de meest schadelijke gif
stoffen.
∆	Voortrekkersrol in het
stimuleren van stadslandbouw.
∆	Einde aan intensieve veeindustrie: minder dieren,
minder mest. Geen nieuwe
mestvergisting- en verwerkings
installaties.
∆	Directe en indirecte subsidies
voor de vee-industrie stoppen
(zoals verplaatsingsregelingen).
Vestigingsstop voor veeindustrie.
∆	Sluitende nutriëntenkringlopen.
∆	Investeren in groter areaal voor
biologische landbouw.
∆	Fryslân gentechvrij.
∆	Geen nieuwe bontfokkerijen,
geen uitbreiding bestaande
fokkerijen.

Nederlandse boeren, tuinders
en landbouwers.
∆	Landbouwgrond niet onder
water zetten.
∆	Stoppen met onzinnige
landbouwregels.
∆	De koe weer in de wei.

van de eerste levensbehoeftes,
daarom helemaal belastingvrij
maken.

banenmotor voor Fryslân.
∆	Onderzoeken hoe je uit land
bouwproducten vervangers
kunt halen van nitraten en
fosfaten.
∆	Extensiever boeren in marginale
gebieden met blauwe en
groene diensten in ruil voor
tijdelijke vergoeding.

