
    
    PvdA voor duurzame en biologische landbouw in Noord Holland

Wĳ  roepen de PvdA op een werkelĳ k duurzame landbouw en meer 
 biodiversiteit in Noord Holland tot inzet van de verkiezingen en de vorming  
 van een nieuw College te maken. Daarvoor zet de PvdA zich in de Staten en  
 het College voor in:

1. Brede ontwikkeling naar natuurinclusieve bedrĳ fsvoering, en 10% biologische landbouw in 2023:
�  Ondersteuning van initiatieven van burgers, gemeenten en (groepen) ondernemers. 
 Het platform Groen Kapitaal, aanjager van de duurzaamheidsinitiatieven in de groene en bebouwde  
 omgeving, wordt voortgezet in de nieuwe Collegeperiode.
�  Voorrang voor biologische bedrijven bij de uitgifte van grond door de provincie. Gebruik van natuur 
 terreinen (b.v. begrazing) verbinden aan een natuurinclusieve, liefst biologische, bedrijfsvoering.
�  Prioriteit voor verduurzaming van de bollenteelt, blijvende steun aan het samenwerkingsverband NLG
 HOLLAND.
�  Ruimtelijke ordening die zorgt voor voldoende grond en goede condities voor extensieve bedrijven  
 die (alleen of in koppeling) de kringloop kunnen sluiten.
�  Blijvende steun aan agrarische natuurverenigingen en burgerinitiatieven voor bloeiende akkerranden,  
 wintervoedselakkers, steenbreek-projecten en andere ‘functionele biodiversiteit’.

2. Krachtige aanpak van de bodemdaling in het veenweidegebied, ook om de extra CO2-uitstoot  
 hierdoor te stoppen:
�  Steun aan een hoger waterpeil en ruimte voor ‘natte teelten’.
�  Bodemdaling tegengaan in samenspraak met de agrariërs en werken aan een markt voor alternatieve producten.
�  Een extensiever veehouderij in de veenpolders, liefst met traditionele (erfgoed !) en biologische melk 
 veehouderij.

3. Brede inzet van kennis en innovatie (kennis-kapitaal) en kansen voor de groene kennis-
 instellingen in Noord Holland om zich te profi leren op verduurzaming:
�  Voorzetting en versterking van de opdrachtgeversrol van de provincie richting groen onderwijs   
 en onderzoek: 
 initiatieven omvatten altijd inzet van groene kennis en kennisverspreiding door het (groen)    
 onderwijs.
�  Uitvoering van de Kennisagenda van Amsterdam Green Campus en Kenniscentrum Natuur en Leefom 
 geving, als partners in groen kapitaal.
�  Innovatie en ontwikkeling stimuleren door kennis met de bedrijven te delen, onder meer via GROEN  
 KAPITAAL.
�  Een breed aanbod van het keuzevak Biologische bedrijfsvoering door de Agrarische Opleidingscentra  
 Clusius College en Wellant college wordt fi nancieel ondersteund. 
�  Greenport Noord zet de biologische landbouw beter op de kaart.

4. Betere relaties tussen stad en platteland en versterking van de waardenketen van duurzame   
 boer naar consument in de stad:
�  Samen met de gemeenten in Noord-Holland zoveel mogelijk biologische bollen en plantgoed
 inkopen.
�  Ondersteunen van initiatieven naar een duurzamer en gezonder voedingspatroon.
�  Meer kansen voor betrokkenheid van en participatie door burgers: ruimtelijk (volkstuincomplexen, 
 kansen voor CSA-bedrijven en stadslandbouw), in de waardenketen (bevorderen van de verkoop van  
 regioproducten in de grote steden), door educatieve ontsluiting van natuurterreinen.

M a n i f e s t
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M a n i f e s t

Dit zijn onze kandidaten uit de Noord-Kop 
waarop u op 20 maart kan stemmen.
Voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.

PvdA lijst 3:

 7 Aukelien Jellema   Den Helder
11  Mirjam van Musscher    Dirkshorn
31 Jan Schrijver   Sint Maarten

33 Marlene Talsma   Callantsoog
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