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1. BTW verlaging voor duurzame landbouwproducten
Milieu vervuilende activiteiten moeten worden doorberekent in het eindproduct
daarnaast moet de btw op duurzame landbouwproducten worden verlaagt.
2. De overheid moet komen met een duurzame lange termijn visie en
stappenplan
Er moet een overkoepelende lange termijn visie en stappenplan komen waarin
duurzaamheid hoog in het vaandel staat en waar alle ministeries zich aan
committeren.
3. Stimuleren van lokale, duurzame producten en daarbij de korte keten
Er moet een overheidscampagne komen die lokale, duurzame producten
stimuleert.
4. Stimuleren van Kringlooplandbouw
Er moet een stimuleringsfonds komen voor kringlooplandbouw. Caring Farmers
en de Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben hier een 10 puntenplan voor
opgesteld. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld door duurzaamheidseisen te
stellen aan verpachten van gronden.
5. Duurzame boeren een stem geven
Duurzame boeren dienen aan tafel worden uitgenodigd bij de minister bij
belangrijke overleggen.
6. Duurzame en lokale producten beter verkrijgbaar maken in supermarkten
en groothandels
Er moet gestimuleerd worden dat lokale duurzame producten beter verkrijgbaar
zijn in bijvoorbeeld supermarkten en groothandels
7. Verbouwen met respect voor het landschap, klimaat en milieu
Er moet gestimuleerd worden om te verbouwen met respect voor het landschap,
klimaat en milieu. Onder dit motto moet er een verbod komen op het overmatig
gebruik van gif en kunstmest.
8. Een eerlijk speelveld creëren, met name op het gebied van regulering
Er moet een eerlijk speelveld worden gecreëerd, met name op het gebied van
regulering. Een voorbeeld is wet- en regelgeving realiseren die ook logisch is voor
duurzame landbouw en die niet alleen gericht is op de niet duurzame, gangbare
bedrijven.

Jan van Overesch is zo’n ecologische boer met
een boerderijwinkel; “Het is van groot belang
dat de politiek eens komt kijken bij de duurzame boeren, om te zien hoe het ook kan.
En dat er eens een overheidscampagne komt
waarbij duurzame lokale producten in de schijnwerpers worden gezet. Een lager btw tarief
voor de gezonde, duurzame groenten, fruit en
vlees is ook een goed middel wat de politiek
nu eens moet oppakken. Geen hapsnap beleid
meer maar een lange termijnvisie”

Ilse Draaisma is een van de vier eigenaren
van de Fungi Factory, een kwekerij die
oesterzwammen groeien op koffiedik; “Als we
samen willen leven en onszelf willen voeden
op en leefbare wereld hebben we alles nodig.
We kunnen het alleen doen als we inclusief
kijken naar ons consumptiepatroon. Net zoals
de natuur dit doet. Die neemt wat nodig is en
afval bestaat er niet. Zo kunnen wij ook leven
als we onze productiemethoden herzien.
Kringlooplandbouw is daarin belangrijk, er zou
dan ook een stimuleringsfonds moeten komen
voor kringlooplandbouw.”

Bas en Wouter zijn de eigenaren van Cloo&Leyn
Groentelab, waar ze laten zien hoe je op een
duurzame, gezonde en circulaire manier kunt
omgaan met voeding en wat je met voedsel
kunt doen; “Het is van groot belang dat milieu
vervuilende activiteiten worden doorberekent
in het eindproduct. Zo ontstaat er een eerlijke
prijs voor de producenten, maar wordt er ook
verandering gegenereerd in het hele systeem.
Als de prijzen gaan veranderen gaat ook het
speelveld veranderen en zullen niet alleen het
eerste punt van het 8 puntenplan maar ook
andere punten worden behaald.”

