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PERSBERICHT
BOERENGROEN verenigt alle boerenorganisaties in het westen
BOERENGROEN is een uniek samenwerkingsverband. Voor het eerst zijn alle
boerenorganisaties uit het westen vertegenwoordigd in één organisatie, die zich inspant om
op te komen voor de belangen van de agrarische ondernemers in het Groene Hart.
Op 17 februari jl. presenteerde het nieuwe samenwerkingsverband BOERENGROEN zich in
Woerden tijdens de Groene Hart manifestatie. Sindsdien is er al veel publiciteit geweest.
BOERENGROEN is duidelijk aanwezig op diverse regionale bijeenkomsten in de aanloop naar de
verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart a.s. Verder manifesteert zij zich nadrukkelijk
via haar eigen website www.boerengroen.nu.
Vooral de positie van de jonge boeren / bedrijfsopvolgers in de (melk)veehouderij is een
belangrijk aandachtspunt voor BOERENGROEN. Dit zal de komende tijd; dus ook ná de
verkiezingen van 7 maart, onder de aandacht gebracht worden bij de politici van de drie Groene
Hart provincies.
De belangrijkste standpunten in de visie van BOERENGROEN zijn:
1. duidelijkheid op het gebied van ruimtelijke ordening voor de agrarische ondernemers en hun
bedrijfsopvolgers
2. ‘peil volgt maaivelddaling’ moet blijven bestaan voor een economisch gezonde
(melk)veehouderij
3. agrarische ondernemers die benadeeld worden door het overheidsbeleid dienen volledig
schadeloos te worden gesteld (of uitgekocht)
4. agrarische ondernemers moeten hun hoofdinkomen halen uit de productie van gezonde zuivel
en vlees
5. voor de toekomst van de (melk)veehouderij zijn gemotiveerde en goed opgeleide
bedrijfsopvolgers nodig.
Een positief imago van de sector en stimulerende maatregelen bij bedrijfsovername /
bedrijfsopvolging zijn basisvoorwaarden voor de toekomst van de boeren in het
veenweidegebied. Wij vragen de politici van de drie Groene Hart provincies meer de
‘boerentaal’ te spreken en op te komen voor een actief beleid met betrekking tot een duurzame
landbouw in het Groene Hart .
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband BOERENGROEN bent u welkom op onze
website www.boerengroen.nu of per e-mail info@boerengroen.nu.
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