7. Icoon landbouw
BOERENGROEN heeft het altijd een groot gemis gevonden dat in het
Uitvoeringsprogramma Groene Hart van de drie Groene Hartprovincies
vanaf het begin géén icoon landbouw in het programma is opgenomen.
Met zo'n icoonbenadering zou het landbouwvraagstuk veel scherper op
het netvlies van de bestuurders en de beleidsbepalers staan. Daarom
houdt BOERENGROEN haar standpunt in deze vast en pleit voor het
toekennen van het icoon landbouw naast alle andere iconen.
8. Volksgezondheid
In ons drukke land met zijn grote bedrijvigheid en transportbewegingen
ligt het gevaar op de loer van insleep van ziekten. BOERENGROEN maakt
zich bezorgd over de ligging van de EHS, die over het algemeen de logische oost-west verbindingen van wegen en spoorlijnen doorkruist. Ook
vanuit dit gezichtspunt is het een pleidooi voor minder moerasvorming.
Mede door de klimaatsverandering is de kans op exotische ziekten in ons
land zoals malaria niet ondenkbeeldig, want de eerste muggen zijn er al.
9. Ganzen
De laatste jaren nemen ganzenpopulaties in en rondom natuurgebieden
enorm toe. BOERENGROEN vindt dit vanuit verschillende invalshoeken
zeer ongewenst. Voor de boeren die er mee te maken hebben vormt
ganzenoverlast een grote kostenpost in de bedrijfsvoering. Echter, ook de
overlast die ganzen in natuurgebieden aan bijvoorbeeld mest veroorzaken is niet te rijmen met de beleidsvoornemens in het kader van EHS en
Natura 2000.
10. Waterbeheer en bodemdaling
Bij politici, bestuurders en beleidsmakers leeft vaak de gedachte dat de
boeren met hun pleidooi voor een zo laag mogelijk waterpeil voor extra
bodemdaling zorgen in de kwetsbare veenweidegebieden. De laatste tijd
wordt deze gedachte genuanceerd, mede door onderzoek. Daar waar
boeren een goede grasmat in stand houden, blijkt dat bodemdaling
beperkt wordt. In gebieden die niet meer agrarisch in gebruik zijn en
waar de grasmat verdwenen is, blijkt door erosie de bodemdaling veel
sterker plaats te vinden. Voor BOERENGROEN is dit een signaal om zuinig
te zijn op een door boeren beheerd veenweidegebied. Aan de andere
kant juicht BOERENGROEN het toe dat experimenten als onderwaterdrainage worden uitgevoerd om de bodemdaling daar waar mogelijk te
beperken.
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Pamflet BOERENGROEN
Het samenwerkingsverband BOERENGROEN staat in het Groene Hart
bekend als een groep van burgers en boeren die zich zorgen maakt over
het behoud van het agrarische cultuurlandschap en de agrarische productiefunctie. De stellingname van BOERENGROEN is helder: zonder
boeren geen leefbaar en aantrekkelijk landelijk gebied.
Veel overheidsmaatregelen zijn echter gericht op het verder terugdringen van de agrarische productiefunctie. Volgens BOERENGROEN moet
daar paal en perk aan worden gesteld. BOERENGROEN heeft de
afgelopen jaren regelmatig geprobeerd de beleidsmakers duidelijk te
maken dat voor het behoud van het landelijk gebied haar openheid en
agrarische functie essentieel is. Zij bood hiervoor petities aan, organiseerde bijeenkomsten en schreef ingezonden brieven. In het realiseren
van die bewustwording is nog een lange weg te gaan. Weliswaar staat in
de zogeheten interprovinciale structuurvisie Groene Hart, in bestuursjargon 'De Voorloper', geschreven dat de landbouw de belangrijkste
economische drager is in het Groene Hart, maar dit vertaalt zich nog niet
in concrete maatregelen. Via dit pamflet zet BOERENGROEN een aantal
belangrijke ontwikkelingen op een rij en voegt daar haar commentaar bij.
1. De Provinciale Structuurvisie van de provincie Zuid-Holland
Op basis van de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening werkt de provincie Zuid-Holland aan een Provinciale Structuurvisie. Deze vervangt de
huidige drie provinciale streekplannen. Naar de mening van BOERENGROEN ontbreekt in de conceptversie van dit nieuwe beleidsdocument
een duidelijke visie op de landbouw in de provincie Zuid-Holland.
BOERENGROEN pleit er voor om zo snel mogelijk een landbouwparagraaf aan het document toe te voegen. De twee andere Groene Hart
provincies Noord-Holland en Utrecht tonen wel aandacht voor een vitale
agrarische sector.
2. De Gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen
Na de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 vindt collegevorming
plaats met het bijbehorende collegeprogramma. BOERENGROEN pleit er
voor dat de gemeenten in het Groene Hart in hun collegeprogramma's
ruimschoots aandacht besteden aan het in stand houden van een gezonde
agrarische sector in hun gemeente en de daarbij behorende facilitering
via de bestemmingsplannen. Vooruitlopend op de Provinciale
Statenverkiezingen in 2011 vraagt BOERENGROEN nu al aandacht voor
opname van de landbouwvraagstukken in de beleidsdocumenten in de
drie Groene Hart provincies.
3. De ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur, EHS, is in de jaren tachtig van de vorige
eeuw ontworpen om in Nederland de zogeheten biodiversiteit te versterken. Men vond toen dat dit moest gebeuren door omvorming van

gronden voor landbouw naar natte natuur in een groot landelijk netwerk.
Ook in het Groene Hart ligt een deel van dit netwerk. Eerst heette het de
Natte As, tegenwoordig de Groene Ruggengraat. BOERENGROEN is van
mening dat economie en ecologie beter met elkaar te verzoenen zijn
door de landbouw een prominente rol toe te kennen bij het behoud van
de biodiversiteit.
4. Natura 2000
Momenteel worden overal in Nederland beheerplannen opgesteld om de
natuur - volgens Europese richtlijnen - in bepaalde, aangewezen, gebieden
veilig te stellen en waar noodzakelijk te versterken; ook in het Groene Hart.
Het grote gevaar van dit beleid is dat veel agrarische bedrijven op slot
gezet worden en niet meer levensvatbaar zijn. BOERENGROEN maakt zich
daar grote zorgen over. Naar de mening van BOERENGROEN is de landbouw in het Groene Hart geen vijand van de natuur en dienen de beheerplannen ruimte te geven voor een toekomstgerichte, florerende landbouw.
5. De EU-regeling Landbouw met Natuurlijke Handicap
Op 23 juni 2004 hebben enkele overheidspartijen de zogeheten Agenda
Westelijke Veenweiden opgesteld en bekrachtigd. Partijen uit rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben uitgesproken dat de
Westelijke Veenweiden uniek zijn en beschermd moeten worden. Een van
de afspraken in dit convenant is dat de EU-regeling Landbouw met
Natuurlijke Handicap LNH (ook bekend als de Bergboerenregeling) van
toepassing wordt verklaard op 40.000 ha grond in het Groene Hart, die
daarvoor in aanmerking komen. Aan de gebruikers van deze gronden is
een vergoeding van € 94 per ha in het vooruitzicht gesteld, die over de
eerste twee jaren (2007 en 2008) is uitbetaald. Inmiddels is de regeling
aangepast en wordt voor de resterende looptijd tot en met 2013 de vergoeding alleen aan boeren verstrekt, die aan agrarisch natuurbeheer
doen. Voor het Groene Hart betekent er dan minder hectares in deze
regeling vallen met als gevolg dat minder boeren van genoemde
Europese LNH-regeling gebruik kunnen maken. BOERENGROEN vindt dat
eerder gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden.
6. Nota Ruimtemiddelen
Het kabinet heeft afgelopen zomer besloten om een bedrag van € 113
miljoen beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten in het
Groene Hart. Veel van deze middelen zouden besteed moeten worden
aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van bodemdaling. BOERENGROEN vindt deze aanwending belangrijk, maar vindt
tevens dat een deel van deze middelen gebruikt dienen te worden voor
innovaties. Bijvoorbeeld innovaties om de agrarische structuur te versterken. Binnen de landbouw zijn al veel zaken aangedragen om aan deze
wens tegemoet te komen. In dit verband is het van groot belang dat
proefbedrijf Zegveld behouden blijft als hét kennis- en innovatiecentrum
voor de Westelijke Veenweiden.

