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Manifest 
voor meer biologische en 
duurzame landbouw in 
Noord-Holland

Inleiding
De biologische landbouw is een mes dat aan meerdere kanten 
snijdt. Ten opzichte van de reguliere landbouw heeft biologische 
landbouw voordelen voor zowel de consument van biologische 
voedingsmiddelen alsook de omgeving waarin, en de omstandig-
heden waaronder deze voedingsmiddelen geproduceerd worden.

Gezonde voeding
Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen wat iedereen al wist; 
biologische voeding bevat minder chemische bestrijdingsmiddelen 
en meer waardevolle voedingstoffen dan voeding afkomstig van 
reguliere landbouw en is daardoor beter voor de gezondheid. Door-
dat bij de productie van biologische voedingsmiddelen geen che-
mische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, krijgt de 
consument geen, of veel minder bestrijdingsmiddelen binnen en 
zijn de producten van grotere kwaliteit en vitaliteit. Eenzelfde verhaal 
is van toepassing voor het gebruik van antibiotica binnen de inten-
sieve veehouderij. Het eten van biologische voedingsmiddelen levert 
dan ook een belangrijke bijdrage aan een gezond voedingspatroon 

“Biologische 
voeding is 

beter voor de 
gezondheid”.
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en het terugdringen van welvaartsziektes die in de westerse samen-
leving inmiddels epidemische vormen aannemen. 

Biologische werkwijze
Ook de omstandigheden waaronder en de omgeving waarin 
geproduceerd wordt, varen wel bij de biologische werkwijze. Het 
niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen, antibiotica en kunstmest 
zorgt ervoor dat in harmonie met de omgeving (mens, dier en 
natuur) geproduceerd wordt. In plaats dat landbouwgronden en 
daarin aanwezige grondstoffen en ecologie steeds meer uitgeput 
worden, draagt een biologische werkwijze juist bij aan een verbete-
ring daarvan. Omwonenden en mensen die werkzaam zijn bij de 
productie worden niet geconfronteerd met het gebruik van 
schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit draagt bij aan een gezonde 
leef- en werkomgeving. De dieren in de biologische veehouderij 
worden op een manier gehouden die recht doet aan hun natuurlijke 
eigenschappen en eigenheid. In plaats van een strijd met de natuur 
is er sprake van samenwerking met de natuur en laat de biologische 
werkwijze zich goed combineren met het verbeteren van natuur- en 
landschapswaarden.

Gelukkig zit de reguliere landbouw niet stil en wordt steeds duur-
zamer. Er zijn heel veel agrariërs die het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen beperken. Bollentelers zijn bezig met 
duurzame teelt. Het succes van de biologische landbouw en biolo-
gische (streek)producten zijn voor veel landbouwers nu reden om 
meer duurzaam te worden en andere wijzen van gewasbescherming 
te onderzoeken.  

Ontwikkeling steunen
Een steeds groter publiek wordt zich bewust van de voordelen en 
noodzaak van biologische en duurzame landbouw. 
De belangstelling daarvoor is groot en groeit. PvdA Noord-Holland 
ziet het belang van deze ontwikkeling en vindt de groei van 
biologische en duurzame landbouw in de provincie belangrijk en 
noodzakelijk. Om deze ontwikkeling te steunen en aan de groeiende 
vraag te kunnen voldoen is groei van het biologische landbouwareaal 
nodig. Eind 2014 was in de provincie Noord-Holland 6500 hectare 
in gebruik voor biologische landbouw, dit is 5% van het landbouw-
areaal. De Provincie heeft als doel dit te verhogen naar 7% per 31 
december 2015, dat is circa 9000 hectare. 
Gezien de noodzaak en de vele voordelen van biologische landbouw 
is dit voor de PvdA onvoldoende. 
De PvdA heeft dan ook als doel om per 2019 minstens 13.000 
hectare, 10% biologische landbouwgrond in Noord-Holland te 
realiseren. 

Dit manifest geeft blijk van het belang dat de PvdA hecht aan 
de groei van biologische, duurzame landbouw, geeft aan welke 
knelpunten de PvdA ziet en welke stappen de PvdA concreet zal 
ondernemen om haar doelstellingen te bereiken.
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“De reguliere
landbouw 
wordt steeds 
duurzamer”

“Stappen zetten 
om in 2019 

10% biologische 
landbouwgrond 

te realiseren.”
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Belang van biologische 
landbouw
Daar waar de reguliere landbouw voornamelijk gericht is op 
maximale productie op korte termijn tegen zo laag mogelijke 
kosten, betrekt de biologische landbouw naast maximale opbrengst 
een aantal aanvullende factoren in het proces. Deze liggen op het 
gebied van duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn, natuur en 
milieu. Hierdoor heeft de biologische landbouw onder meer de 
volgende voordelen ten opzichte van de reguliere landbouw:

•	 biologische producten zijn beter voor de gezondheid.               
Biologische producten bevatten geen of minder chemisch-
synthetische bestrijdingsmiddelen en antibiotica. Biologische 
producten hebben een hogere voedingswaarde en bieden meer 
kwaliteit en vitaliteit .Hierdoor kunnen biologische producten 
een rol spelen in de preventieve gezondheidszorg en helpen bij 
de voorkoming van welvaartsziekten. Deze vormen een enorme 
kostenpost in de moderne westerse samenleving. Het adagium  
“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” 
vooronderstelt voeding zonder bestrijdingsmiddelen en antibi-
otica, en voeding met een hoge voedingswaarde. Biologische  
voeding voldoet hieraan.

•	 productie van biologische producten heeft een positieve invloed 
op de omgeving. Doordat er geen chemische bestrijdingsmid-
delen worden gebruikt wordt het milieu niet belast en draagt de 
biologische manier van produceren bij aan de vruchtbaarheid 
van de bodem. In plaats van het onttrekken van grondstoffen 
wordt juist waarde toegevoegd aan de bodem op een manier 
die duurzame landbouw op lange termijn mogelijk maakt. Dit 
maakt de biologische landbouw ook bij uitstek geschikt om te 
combineren met natuur- en landschapsbeheer. Vanuit natuur-
beheerorganisaties is hier interesse voor.

•	 gezondheid van omwonenden en werknemers is niet in het 
geding. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in reguliere land-
bouw, met name bijvoorbeeld de bollenteelt, is schadelijk voor 
de gezondheid van omwonenden en werknemers. Draagvlak 
bij omwonenden en in de samenleving voor deze manier van 
handelen wordt snel minder.

•	 de productie van biologische producten heeft een gunstige 
invloed op de werkgelegenheid. Door het arbeidsintensieve 
karakter van de biologische wijze van produceren creëert deze 
werkgelegenheid. Dit betreft werk voor zowel laag- als hoogop-
geleiden.

•	 biologische landbouw draagt bij aan sociale cohesie binnen de 
regio. Omdat veel biologische producten lokaal worden afgezet 
zijn biologische landbouwbedrijven stevig sociaal geworteld 
binnen de eigen regio en kunnen deze zo een belangrijke impuls 
geven aan de bewoonbaarheid van het platteland. Daarnaast 
exporteren biologische berdrijven; de export van biologische 
producten bedroeg vorig jaar 1 miljard euro.

•	 dierenwelzijn staat hoog in het vaandel bij de biologische       
manier van werken. In de biologische veehouderij worden 
dieren gehouden op een manier die recht doet aan hun natuur-
lijke eigenheid. Dit betekent dat dieren buiten komen en niet 
omwille van de productie in omstandigheden worden gehouden 
die mens- en dieronterend zijn. Koeien staan in de wei, varkens 
in de modder en kippen scharrelen buiten rond. 

Knelpunten
De groei van het biologisch landbouwareaal zal voornamelijk 
moeten komen van bestaande biologische boeren die willen 
uitbreiden of van reguliere boeren die willen omschakelen naar 
biologisch. Deze partijen krijgen te maken met een aantal knelpunt-
en die een voorspoedige groei van het biologische landbouwareaal 
belemmeren:

•	 de beschikbaarheid van grond: reguliere boeren die willen 
omschakelen, moeten vaak extensiveren, vooral veehouders die 
willen omschakelen. Dit betekent dat er meer grond nodig is om 
een productie vergelijkbaar in omvang te krijgen. Er zijn onvol-
doende gronden beschikbaar die aansluiten op de wensen van 
boeren die willen uitbreiden of omschakelen.

•	 prijs van producten: door de manier van produceren zijn 
biologische producten duurder dan producten afkomstig van 
reguliere landbouw. Daarnaast wordt de reguliere landbouw op 
bepaalde gebieden gesubsidieerd, daar waar biologische land-
bouw dat niet wordt. Daardoor ligt het prijsniveau van reguliere 
landbouwproducten	kunstmatig	laag.	Een	level	playingfield	
ontbreekt.
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“Biologische 
landbouw 
voegt waarde 
toe aan de 
grond.”

“Omschakelen 
stuit op 

belemmerin-
gen.”
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•	 het	krijgen	van	financiering	voor	uitbreiding	of	omschakeling	is	
problematisch. Omschakeling duurt twee jaar, waarin de om-
schakelende boer wel volgens de biologische eisen produceert, 
maar nog geen biologische meerprijs krijgt. Bovendien krijgt de 
omschakelende boer vaak te maken met een productiedip om-
dat zijn land moet wennen aan de opbouw van bodemvrucht-
baarheid met organische meststoffen en een actief bodem-
leven, en moet afkicken van kunstmest. Er zijn onvoldoende 
mogelijkheden	om	private	of	publieke	financiering	te	krijgen	
voor biologische landbouw of de omschakeling naar biologische 
landbouw.

•	 het krijgen van vergunningen voor duurzame stallen: omschake-
laars moeten soms hun stal aanpassen aan de biologische 
eisen. De dieren hebben meer ruimte nodig, en de stal moet 
dan groter worden. Juist in gebieden waar een combinatie van 
natuurbeheer en biologische landbouw goed mogelijk is, zijn dit 
lastige en lange trajecten vanwege wetgeving op het gebied van 
natuur en stikstof.

Naar 10% biologische 
landbouwgrond
Voor het realiseren van de doelstelling is het van belang om op de 
volgende gebieden stappen voorwaarts te maken: 

•	 er dient voldoende expertise op het gebied van biologische 
landbouw beschikbaar te zijn zodat bij groei van het land-
bouwareaal voldaan kan worden aan de groeiende vraag naar 
arbeidskrachten op dit gebied. Opleidingen voor biologische 
landbouw dienen hierop in te spelen door op Hbo-niveau 
opleidingsmogelijkheden	aan	te	bieden.	Specifiek	voor	Noord-
Holland kan het Clusius college in Hoorn in deze behoefte 
voorzien. Alternatief is de bestaande Mbo-opleiding voor biolo-
gische landbouw Warmonderhof in Dronten van een Hbo-top te 
voorzien. Er dienen publieke middelen ter beschikking te komen 
om een dergelijke opleiding te realiseren.

•	 voor draagvlak en bekendheid van biologische bedrijven bij het 
grote publiek dienen evenementen bij biologische bedrijven te 
worden georganiseerd. Streekeigen producten en regionale in-
bedding zijn aspecten die steeds belangrijker worden gevonden 
door de consument en die bij uitstek voor het voetlicht kunnen 
worden gebracht door publieksevenementen bij biologische 
bedrijven. Er gebeurt al veel op dit vlak. Een goed voorbeeld is 
de succesvolle marketing van biologische producten door de 
CONO-fabriek uit de Beemster. Maar er zijn diverse verbeter-
mogelijkheden, zoals verse en gezonde streekproducten uit 
de regio dagelijks op markten en in winkels in de nabijgelegen 
dorpen en steden te verkopen. En bij jongeren het gebruik van 
verse groente en fruit promoten, waarbij biologische producten 
een streepje voor hebben.
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•	 provincies en de staatssecretaris moeten gezamenlijk optrekken 
richting Europa. Zij dienen ervoor te zorgen dat er in Europees 
verband gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt ingezet op 
het stimuleren van biologische/duurzame landbouw en dit        
financieel	ook	mogelijk	maken.

•	 de	mogelijkheden	voor	financiering	dienen	te	worden	vergroot.	
Het	verkrijgen	van	private	financiering	blijkt	vaak	moeilijk	te	zijn.	
Wel bieden de maatschappelijk verantwoorde banken als Triodos 
en ASN-bank mogelijkheden voor een verlaagd rentetarief indien 
het een investering betreft die aan bepaalde duurzaamheids- of 
ideële	doelstellingen	voldoet.	Ook	financiers	als	Rabobank	en	
ABN Amro bieden groene leningen. Vanuit de provincie is er een 
fonds voor duurzame economie beschikbaar. De voorwaarden 
van dit fonds dienen dusdanig te worden aangepast dat deze 
ook	toegankelijk	wordt	voor	biologische	boeren	die	financiering	
nodig hebben voor de aankoop van grond.

•	 omschakelen naar biologische landbouw is voor boeren ook een 
proces van nieuwe kennis opdoen, nieuwe afzet vinden en een 
nieuw netwerk toevoegen aan je bestaande netwerk. Boeren die 
kennis willen maken met biologische landbouw kunnen actief 
worden gesteund met kennisoverdracht in bijvoorbeeld open 
dagen, cursussen of werkgroepen. Boeren die daadwerkelijk den-
ken over omschakeling zouden een biologische boer als buddy 
kunnen krijgen voor al hun vragen. De provincie kan dit mogelijk 
maken.

•	 er dient meer grond beschikbaar te komen voor biologische 
landbouw. De provincie kan hierin een stimulerende functie heb-
ben door de zogenaamde BBL gronden onder gunstige voor-
waarden aan biologische ondernemers ter beschikking te stellen. 
Dit uiteraard zonder in strijd te komen met staatssteunregels. 
Daarnaast dient het STIVAS bij de uitvoering van kavelruil-
regelingen faciliterend op te treden richting biologische onder-
nemers die bezig zijn met de uitbreiding van hun biologisch 
landbouwareaal of bij ondernemers die hebben aangegeven te 
willen omschakelen. Ook de samenwerking met natuurterrein 
beherende organisaties biedt hier mogelijkheden. Deze organi-
saties beschikken over gronden die vaak inpasbaar zijn in een 
biologische bedrijfsvoering met economisch rendement voor 
zowel de natuurorganisatie als de biologische boer.
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“Onderwijs op 
elk niveau voor 
biologische 
landbouw.”

“Provincie kan 
BBL-gronden 
beschikbaar 

stellen.”
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Concrete kansen voor de 
periode tot 2019
Op de kaart “kansen voor biologische landbouw” hiernaast staat 
een inventarisatie van concrete kansen en initiatieven van boeren 
die willen omschakelen of hun biologisch grondbezit willen 
uitbreiden. 
In 2014 hebben potentiële omschakelaars aangegeven 4000 hectare 
te willen omschakelen naar biologisch en daarbij vanwege 
extensivering 750 hectare extra grond nodig te hebben. 
Bij daadwerkelijke realisatie zou dit een uitbreiding van 4750 
hectare aan biologische landbouwgrond betekenen. Nog niet 
voldoende om de gewenste 10% te halen maar wel een grote stap 
vooruit.

Met behulp van bovengenoemde stimuleringsmaatregelen onder-
steunen wij deze ondernemers en anderen bij het realiseren van 
een uitbreiding van biologische landbouwgronden. De PvdA roept 
de Provincie op deze boeren actief te ondersteunen en zo te zorgen 
dat in 2019 het biologisch landbouwareaal is gegroeid naar 13.000 
hectare.
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