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Agrarische sector 
 
De PCG is trots op onze agrarische sector en deze sector verdient alle steun! Zij 
zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in 
natuurbeheer en het behoud van ons mooie landschap. Er moet ruimte zijn om 
hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving moet een steun zijn in 
plaats van een stok tussen de spaken. De traditie van de PCG op het gebied van 

de belangenbehartiging van agrariërs staat ook voor de komende periode hoog in het vaandel. De 
PCG heeft  hart voor de agrariërs! De afgelopen periode heeft de PCG dit ook laten zien. Er is een 
flexibel en op maat gesneden spuitzonebeleid opgesteld en de eerste hagelkanonnen zijn geplaatst. 
Beleid in het buitengebied moet tot stand komen in goed overleg met organisaties als Land- en 
Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) en Cumela. 
 
Belangrijke punten: 

 Bij het opstellen van visies en bestemmingsplannen op het buitengebied wordt ingezet op 
een toekomstbestendige agrarische sector. Het huidige agrarische landschap en de 
plattelandscultuur in stand houden en waar mogelijk versterken en verfraaien.  

 Goede herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. ‘Out of the box’ denken is 
hierbij een ‘must’!  

 Beheerders van het landschap (agrariërs, fruittelers etc.) een belangrijkere stem geven met 
betrekking tot het waterregime in het buitengebied. 

 Bepaalde trajecten van de provinciale wegen openstellen voor landbouwverkeer. De 
dorpskern van Cothen wordt ontlast en de verkeersveiligheid voor fietsers neemt toe. 

 De agrarische bedrijfsvoering mag niet belemmerd worden door de ontwikkeling van 
(nieuwe) natuurgebieden en recreatievoorzieningen.  

 Goede regeling voor huisvesting seizoensarbeiders (incl. kampeerregeling). 

 Het archeologiebeleid mag geen onnodige belemmeringen opwerpen voor de agrariërs. Bij 
grotere archeologische (vervolg)onderzoeken behoeft de ‘verstoorder’ (veelal een agrariër) 
niet (alleen) voor de kosten op te draaien. 

 De gronden van locatie ‘De Groote Maat’ moet behouden blijven voor de agrarische sector.  

 De planvorming rond de ‘Bosscherwaarden’ wordt kritisch gevolgd, als definitieve plan 
onvoldoende compensatie biedt voor betrokkenen en negatief uitpakt voor de agrarische 
sector, zal de PCG dit plan niet steunen. Daarnaast baart de component ‘slibstort’ de PCG 
zoveel zorgen dat een ‘nee’ tegen het plan onvermijdbaar lijkt. 

 Het stimuleren van duurzame energie in het buitengebied zoals biogasinstallaties, 
zonnepanelen e.d. 

 Behouden van agrarische gronden. Goede agrarische grond niet ‘inruilen’ voor zonnevelden. 

 Ondersteunen van initiatieven die het buitengebied in de picture zetten als ‘Kromme Rijn 
boert en teelt bewust’, Kersenfestival, Landdagen en het Oogstfeest. 

 Structureel overleg en korte lijnen met LTO, NFO en Cumela om ontwikkelingen te bespreken 
en gevoelens te delen.  
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