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GEZOND VERSTAND VOOR EEN GEZOND PLATTELAND
BBB maakt zich grôte zurgen over de leefbaarhoid op ‘t platteland. De polletiek van vedaag an
de dag ken gien duurzame en langjarige visie make op de ontwikkeling en het behoud van ‘t platteland, met al zoin oigen kenmerke, tradisies, levenswoize en cultuurlandskap. Ok ‘t belang van
de rol van boere, bouwers, vissers en jagers wordt niet genog onderkend. In Nederland is een
uniek(bezonder oigen) cultuurlandskap ontstaan, dankzai ’t volk dat weunt en werkt op het platteland. Oôs land staat wereldwoid bekend om dut amparte landskap. Wai benne deer groôs op
en wulle graag dat dut bezonder landskaps oigene ok voor de volgende generasies behouwen
bloift. Om dut behouwe te kennen is het bestaansrecht van oôs ete- en bloememakers; de boere,
de bouwers, de vissers en de jagers hard nôdig. Zai onderhouwe en behere oôs (unieke) Hollandse landskap immers al eêuwe en geven zuks al eêuwen an de volgende generasies deur.
Inweuners van het platteland voelen d’r oigen almaar verderder van de Haagse regels ofstaan die
bedocht worre deur mense die geniessen van het platteland ofkomme, of veuls te ver van de
bedroivighoid van de regio’s of staan. BBB gaat de stem van het platteland meist altoid weerklinke leite in Den Haag. Zeker nou oôs groen (woilanden, coulissenlandskappen) inruild droigt te
worren voor grois (industrie, zonneparke, distrebusie- en datacentra, wege en zuk zuk) is het bar
nôdig dat de stem van- én voor ‘t platteland verteugenwoordigd wordt in Den Haag. D’r benne
vezelf ok are pertaaien die zich drok maken over de leefbaarhoid op het platteland en het voortbestaan van oôs prachtige cultuurlandskap. Zuks is ok goed, maar d’r is nag genien pertaai die
zich hier meist hillegaar voor inzet en ok over vier jaar nag de stem van- en voor het platteland
is.
Die pertaai benne wai wel: BoerBurgerBeweging, oftewel BBB
’T an bloive van boere en bouwers speult een skoftig belangroike rol in een leefbaar platteland.
Boere en bouwers zurge voor ‘t landskap, benne rentmeisters van de streek, zurge voor werk,
ecenomie, toerisme, recreasie, landskapsbeheer, netuurbeheer maar ok voor sociale binding op
het platteland. As de boere en bouwers verdwoine (vort rake), heb zuks hêle grôte gevolgen voor
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oôs platteland zoals wij dat nou kenne. Werkgelegenhoid verdwoint, de joôs trekke weg, durpe
loupe leeg, supermarkte en maatskappelijke voorzieninge as bus en troin, bieb en skool worre
slôten. ‘T landskapsbeheer en netuurbeheer zal bar onder druk komme te staan as d’r gien boere
en bouwers meer benne, die oôs landskap helpe te behouwen.
In are plaase in Nederland zien je het al: durpe en kerne loupe leeg, boere verdwoine van het
platteland. Leegstaande skure worden nou al massaal huurd of opkocht deur drugscrimmenêle.
In are plaase droige bekant spoukdurpen te ontstaan en slaat de verpaupering van het ook deer
unieke landskap hard toe. Eêuwenouwe plattelandstradisies verdwoine met deuze boeren en
burgers ok. De plattelandscultuur verskraalt. BBB wul dut proces teugenhouwe deur focus te
legge op de regio’s in Nederland. Regio’s weer of burgers uit de grôte stede geniete kenne van
rust, ruimte, netuur en ouwerwisse plattelandsgezellighoid en vooral: Burenhulp.
BBB

wul oôs platteland gien in de uitverkoop gooie. Gezond Verstand dient te regere. Met BBB

as stem van- en voor ‘t platteland, met al z’n oigen unieke kenmerke en tradisies, brenge wai dut
Gezond Verstand verom in Den Haag. Met 8 poilers legge wai een nuw, stevig fundement onder
de toekomst van een Gezond Platteland.
Leite we helder weze: BBB is gien partai die in de toid terug wul of het platteland romantiseert of idealiseert. BBB is zich terdege bewust welke grôte uitdagings op het platteland ofkomme in de zoektocht nei ruimte. BBB wul wél dat de mense die weune op het platteland
meeprate en mee-bepale welke keuzes in hullie leefomgeving maakt worre. Niet prate óver,
maar mét beweuners van ‘t platteland. BBB wul dat ‘t platteland niet ‘t ofvoerputje van polletiek Den Haag is, zoals het nou oftig wel wordt behandeld. BBB staat voor een voilig en
leefbaar platteland. Een stem voor het platteland is een stem voor heur inweuners, heur grôte
rol in de voedselproductie, heur cultuur, heur recreatieve functie, heur skoônhoid, heur rol in
oos mooie Nederland.
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GEZONDE BÔDEM: WAT WUL BBB?
01 	Vruchtbare gronden bloive beskikbaar voor voedselproductie.
02	
We bemeste nei behoefte en zurge er zo voor dat de plante niet langer ondervoed benne en de bôdem niet uitput wordt en verskraalt.
03	
D’r komme gien beloidswoizegingen zonder voorafgaande praktoikproeven bai representatieve bedroive. Meten = Weten
04 	Zeggenskap van voedselproducenten bai de waterskappen bloift behouwen om zo de
voedselproductie voilig te stelle.
05	
Zoet water is essentieel voor plant en gewas, beiste en mensen. De beskikbaarhoid en ‘t
behouwe van zoet water heb houge prioritoit.
06	
We voere een prakties uitvoerbaar mestbeloid in. Mest uitraaie wordt weersofhankelijk in
plaas van kalenderofhankelijk. Bij het Mestbeloid staat vakmanskap, kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop.
07

Initiatieven om fosfaat uit menselijke ontlasting te halen worde bevorderd.

08	
Het gebruik van organiese mest wordt bevorderd en, weer of dat dut mogelijk is, gaat
het kunstmis vervange.
09	
Waterbeheer en waterberging hewwe voorrang in beloid en uitvoering. (We houwwe
graag drouge biene maar wulle ok niet van de drougte verkrummele.)
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GEZONDE PLANTE: WAT WUL BBB?
01 	De emissies en vastlegging van broeikasgasse worre verrekend (dus uitstoot minus vastlegging). Zuks is de werkelijke uitstoôt.
02 	Het huidige mooie cultuurlandskap op het platteland wordt behouwen zodat de teêlt
van voilig lokaal voedsel garandeerd is.
03	
In ooze bebouwde ruimte komt meer andacht voor plante (gewasse) as temperatuurregelaar, producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaas voor veugels, diere en are plante.
04 	De kamerplante komme terug in de Tweide Kamer en alle are overhoidsgebouwe. Voor
meer frisse lucht en zuurstof. Zuks bevordert gezond verstand.
05	
Sinds we plante beskerme teugen ziektes en plage met gewasbeskermingsmiddelen hewwe we in Europa gien hongersnoôd meer. De wetenskappelijke onderbouwing van het
College voor de toelating van gewasbeskermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt ‘t
toeleite van gewasbeskermingsmiddele en niet de emotie van de polletiek. De polletiek
wisselt alle vier jare weeran, dat zuks is gien garantie voor consistent beloid met kennis
van zake.
06 	We zette berme, groenstrouke en akkerrande in om de insecten- en baaienpopulatie te
beskerme. Boere die hierin gaan investere worre hiervoor beloônd via de prois van hullie
product.
07	
Gras komt in plaas van tuintegels, oases in plaas van kale winkelploinen. Er komme meer
plante, tuine en stiltebosse in de openbare gebouwe.
08

We stimulere het plaasse van insectenhotels zodat insecten weer verom komme kenne
in de stad, zuks bevordert en vergroôt ok ’t leefgebied van veugeltjes.

09

Het gebruik van beskermingsmiddele voor zeid wordt toestaan om plage en mis-ougsten voorkomme te kennen.

10

We geve een impuls an (fundamenteêl) onderzoek nei innovatieve teêlt- en dierhouderai-systemen. Nuwe systemen die kostproisverhougend benne, worre deurrekend in de
prois van ‘t voedsel.

11 	We make precisietechnieken in de landbouw praktoikroip en stimuleren ‘t gebruik deervan. We stimuleren de ontwikkeling van nuwe molecule voor gerichte bestroiding van
ziektes en plage.
12 	Voor het gebruik van gewasbeskermingsmiddelen gelden voor burgers dezelfde regels
as voor boeren.
13 	Berme en groenstrouke in beheer van de overhoid, worre op een netuurlijke woize beheerd. Er wordt alliendig maaid weer zuks strikt noôdzakelijk is voor de verkeersvoilighoid. We zaaien bermen in met bloemroike inheemse mengsels.
14

Ok plante hewwe recht op een goed gevulde medicijnkast. Deervan.
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GEZONDE BEISTE: WAT WUL BBB?
01 	We voere een fonds, dat financierd wordt deur supermarkte. Uit dut fonds kroige boere
een vergoeding voor extra (bovenwettelijke) dierwelzoins-, diergezondhoids- en milieu
inspanninge. Hoe’ste meer inspanninge, hoe’ste houger de vergoedings voor de boer.
02 	Er komt gien nuwe wet- en regelgeving in Nederland en EU op het gebied van dieren-welzoin en diergezondhoid as de koste die de boeren make moeten, niet in de prois
van de producten opnomen is.
03 	De wetenskappelijke onderbouwing van het College voor de toelating van gewasbe-skermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt ‘t toeleiten van ontsmettingsmiddele, dus
niet deur de emotie van de polletiek. De polletiek wisselt alle vier jaar, dut is gien garantie voor consistent beloid met kennis van zake.
04	
D’r komme ienduidige welzoinsregels binnen EU-verband. Met duidelijke communecasie
op (middelbare) skôlen en via consumentenorganisasies.
05 	Antibioticareducsie is een goed streven maar de zucht nei almaar minder antibioticagebruik mag nooit loide tot verminderd dierenwelzoin. BBB zal hier skerp op toezien. Diere
moete - indien noôdzakelijk – behandeld worre kenne bloiven met antibiotica.
06 	Het voere van beiste met minder aaiwit, om de stikstofuitstoôt te vermindere mag nooit
loiden tot minder gezonde beiste. Agrarische belangenbehartigers kroige de vraaihoid
om tot een prakties werkbaar systeem te komme dat goed is voor beiste. D’r komt gien
verplichte reducsie van aaiwit in veevoer. En da’s ’t hele aaiere-eten.
07	
As je een doôd beist in de openbare ruimte vindt, moet je zuks makkelijk en gratis melde
kenne om ophalen te leiten. Zo voorkom je uitbrake en overdracht van besmettelijke
ziektes en ga je met respect om met de beiste.
08	
Skademeldinge (deur bev. ganze, wolve en wilde zwoine) bai het Faunafons benne gratis
in plaas van honderde euro’s en worre volgens landelijk uniforme regels ofwikkeld.
09 	We handhave de nulstand van wilde zwoine buiten anwezen netuurgebiede. Hiervoor
worre genog middelen vraaimaakt zodat er gien overlast is van zwart wild in percêle van
boere en tuine van burgers.
10 	Een boer mag zelf z’n oigen dierearts (veearts) uitzoeke en ken makkelijk van dierearts wissele.
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11 	In neivolging van ziekenhuize in Noord-Brabant gaan alle ziekenhuize in Nederland de
regels voor mensen die besmet benne met de veul minder besmettelijke beist-rilleteerde
MSRA’s, ten opzichte van humaan rilleteerde MRSA’s aanpasse an de huidige kennis van
zake.
12 	We benne begaan met het welzoin van (landbouw)huisdiere, dus ok van peerde, gezelskapsbeiste en (wilde) beiste in de netuur. Wai regelen een ”One Welfare” benadering
deur een expertteam.
13	
Er komme extra welzoinsregels bai deuze categorieën, as ‘t netuurlijke gedrag wetenskappelijk in het geding is. Extra welzoinsregels diene ten alle toide uitloid worre te
kenne an consumente.
14	
Weer of extra welzoinsregels tot een hougere kostprois loiden, gaan supermarkte de
hougere prijs zonder extra opslag deurrekenen an de consumente en deerover eerlijk
communicere.
15	
Er komt extra andacht voor de posisie van gezelskapsdieren in verstedelijkt gebied of de
(wilde) beiste in natuurgebiede.
16 	Voor wat betreft het houwe van exotische beiste deur particuliere komt er een negatief-loist, met deerop alliendig de soorten die:
17	
Bewezen hebbe dat ze ongeskikt benne om deur particuliere houwe te worre, bevobbeld
omdat ze bar gevaarlijk benne (bijv. katachtigen van > 5kg, ape van > 5kg)
18 	Bewoisbaar skadelijk weze kenne voor de autochtone biodiversitoit (invasieve exoten),
deerbai gebruik maken van de Europese loist voor Invasieve soorte.
19 	Deernaast gaat de overhoid richtloine opstelle voor het houwe van exotische exoten, net
as die ok in Duitsland bestaan. De overhoid moet een goeie controle verzurge, en handhave met strenge straffen.
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GEZONDE BOERE: WAT WIL BBB?
01	
Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeloid met een looptoid
van tientalle jare waarin vastloid is wie welke ruimte kroigt in Nederland.
02	
Nederland kroigt een wet Recht op Landbouw. Deuze wet waarborgt ‘t bestaansrecht van boere, vissers en bouwers in Nederland. Zo wordt voorkommen dat mensen en organisasies, die gien directe belangen hewwe bai uitbroiding of modernisering van wettelijk toegestane agrarische bedroiven, jarenlange procedures gaan
voeren teugen boere, alliendig maar omdat ze teugen een bepaalde bedroifstak
benne.
03	
Om voor jonge boere bedroifsopvolging mogelijk te make, en zo de toekomstige
voedselproductie in Nederland voilig te stelle, worre extra gelden en fiscale voordêle beskikbaar steld. De mogelekheden diene zo inricht te weze dat jonge boere
makkelijk gebruik make kenne van- en toegang hewwe tot de regelings, in plaas
van dat ze teugen een woud van regels en bureaucrasie anloupen. ‘T plattelandsbeloid wordt opsteld samen met de agrarische sector, plattelandsbeweuners, bedroifsleven en wetenskappers.
04	
Er komt gien nuwe wet- en regelgeving als de extra kosten die de boer hiervoor
maken moet niet in de prois van de producten opnomen wordt.
05	
Overhoidsuitingen en -campagnes over voedselproductie en voedselconsumpsie
worre eerst op waarhoid en foite toetst.
06	
D’r komt een structurele campanje, financierd deur de overhoid, om consumente te
stimuleren in Nederland produceerd voedsel te koupen.
07	
Overhoidssubsidies an organisasies die bepaalde voedselproducte were wulle van
het menu worre stopzet. Een burger ken zelf wel bepalen wat of hullie ete.
08	
D’r komme genog gelden beskikbaar voor toepast onderzoek en praktoikonderzoek voor land- en tuinbouw in verskaaiene regio’s van ‘t land.
09	
De komst van nuwe burgerweuninge in ‘t agrarisch buitengebied loiden nooit tot
beperkinge voor de bedroifsvoering van de agrarische sector. Weune in het buitengebied betekent erkenne en acceptere dat voedselproductie essentieel is en niet
beperkt worre mag. Boere diene wel rekening te houwen met het woongenot van
alle inweuners in hullie omgeving.
10	
Nuwe plattelanders kroige de mogelijkhoid om een inboeringscursus te volgen.
Deuze cursus wordt samen met boere- en plattelandsorganisaties ontwikkeld en
mede-financierd deur het ministerie van Platteland. Boere en burgers leren zo elkaars levenswoizen te respecteren en gaan drekt met mekaar in dialoog.
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GEZONDE BURGERS: WAT WUL BBB?
01	
We moete onder ouge zien dat virusse en dus ok Covid-19 altoid bloive, net as griep ok
onderdeêl worren is van oôs leven. Op basis van dut uitgangspunt moet ‘t Kammenet
handele. Een langetermoinbeloid ontwikkelen die recht doet an de vraaihoid, de gezondhoid en de sociale binding tussen mense in Nederland.
02	
Het Kammenet ontwikkelt z.s.m. een langjarige visie op een maatschappai mét Covid-19.
Tussentoids maatregele neme en den weer ofskalen geeft grôte onzekerhoid, onrust en
onduide-lijkhoid, ontneemt vraaiheden en is slecht voor de economie. Opskaling van de
zurg voor onderzoek nei en behandeling teugen virusse is essentieêl.
03	
Beskerming van personeêl in verpleegtehuize, zorgcentra, ziekenhuize, en zuks het in het
langjarige beloid de hougste prioritoit. Zuks geldt niet alliendig voor zurgpersoneêl, maar
ok voor skommaakpersoneêl.
04	
De plicht of een advies om mondkappies te dreige wordt niet overleiten an de onder-nemers. Het Kammenet dient al dan niet een mondkappiesplicht (in de publieke ruimte) of
te kondige. Zuks ofskuive op individuele ondernemers is laf, onverantwoord en onvoilig.
Ondernemers worre op deuze manier mogelijk bloôtsteld an agressie en geweld deur
vollek die niet an een individueêl mondkappiesadvies voldoen wulle. Om nog maar niet te
spreke van de onhandhaafbaarhoid.
05	
As we het hewwe over ‘t Covid-19 virus, gebruike we het woord Covid-19. Corona dekt
niet de lading van dut virus. Coronavirusse benne d’r in veule soorte en mate en komme
bij tal van beiste voor. Zuks heb niet altoid Covid-19 te wezen.
06	
Polletieke moties weerin vroegen wordt om een fokverbod voor diere die gevoeleg benne
voor coronavirusse worre den ok ongeldig verklaard, of worde tekstueel anpast voor het
indienen deervan. Zuks zou immers aars betekene dat er een fokverbod wordt vroege
voor omwois veul beiste in Nederland. Dus ok voor honde, katte en peerde.
07	
Er benne gnappe voorzieningen nôdig (openbaar vervoer, skôle, geldautomaat, ambulans, pliesiepost, mediese en culturele voorzienings, snel internet) op ‘t platteland weerdeur oud en jong zich thuis bloiven voele ken in hullie oigen regio. Naast het Grôte Stedenbeloid, komt er een plattelandsbeloid om de leefbaarhoid in de regio’s te waarburgen
en te bevorderen.
08	
De overhoid is er voor de inweuners en niet aarsom. Beloid, houding en gedrag van de
overhoid wordt hierop toetst.
09

D’r komme ‘meer hande an ‘t bed’ in de zurg zodat er ok meer toid is voor sociaal contact.
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10	
De grôte rol van vraiwulligers en mantelzurgers in met name de ouwerenzorg wordt erkend en facileteerd. Deerom wul BBB dat in de durpe weer genog ruimte is, mensen in de
gelegenhoid steld worre een zogenaamde ‘kangoeroeweuning’ gestalte te geve, bevobbeld deur ‘t plaasse van een ruim boetje of woonunit. Zodat zai zurg biede kenne an hullie ouders.
11	
D’r komt een Menister voor ‘t Platteland met een departement op minimaal 100 km ofstand van Den Haag.
12	
We beperke de wet- en regelgeving. Err komme gien nuwe wet- en regelgevings zonder
dat er ok bestaande wette en regels ofskaft worre.
13	
We zurgen voor het behoud van de agrarische sector en MKB-bedroive op het platteland
en houwe deermee werkgelegenhoid, leefbaarhoid en een gezonde economie in stand.
14	
We behouwe ‘t huidige cultuurlandskap op ‘t platteland, weer mense uit de stad recreëre
kenne en gezonde lucht inademen kenne.
15	
We stimuleren vergroening deur burgers (tegels vort, groene balkons, meer plante, tuine
en bome en zuks)
16

Wai facileteren ‘t behoud en de terugkeer van buurtwinkels op het platteland.

17	
We leite burgers zelf bepale wat of ze ete wulle, de taak van de overhoid is informere en
voorlichte.
18	
We geve an burgers eerlijke informasie over ‘t belang van dierlijke aaiwitten in een uitbalanceerd voedselpatroôn.
19	
‘T Kammenet gaat 9 miljoen euro investere in Voedselbanke Nederland. Met dut bedrag
ken ‘t ministerie van Sociale Zaken een Europese subsidie van 60 miljoen euro anvrage
bai de Europese Commissie voor Voedselbanke Nederland. Dut Europese fonds voor
voedselbanke bestaat gewoôn, allien Nederland gebruikt die mogelijkhoid niet. Ter vergeloiking: Frankrijk kroigt alle jaren 500 miljoen euro Europese subsidie voor voedselbankhulp. De 60 miljoen euro is hard nôdig. ‘T aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank in Nederland stoigt alle jaren. Verwacht wordt dat er (deur Covid-19) ankommend
jaar nog een extra groei te zien weze zal van 30-35 percent. Agrarische organisasies
bundele onderwoil de krachte met Voedselbank Nederland, om de voedselvoorziening an
voedselbanke een impuls te geve.
20	
We verbiede de import van producten die produceerd benne op een manier die in Nederland zelf niet toestaan is. Handelsverdrage moete hierop toetst worre en weer nôdig anpast.
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21	
Producten die vitaal benne voor de Nederlandse samenleving moete ok in Nederland
produceerd worre, nou en in de toekomst. Denk hierbai an beskermingsmiddele voor de
zurg, een basis voedselpakket, brandstoffen, bepaalde medecoine en drinkwater.
22

Antibioticagebruik bij zowel beiste as mense worre beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

23	
We stelle mense centraal en niet de regels, net as bevobbeld in het dossier kindertoeslag
en inkomstenbelasting.
24	
Er komt meer voorlichting en positieve aandacht voor de zurgsector in het onderwois. Zo
bloift ok in de toekomst de zurg voor mense beskikbaar.
25	
Regelgeving die grôte verzorgingstehuize preveleert wordt ofskaft. Kloinskalige verzorgingstehuize functionere optimaal, voorzien in een grôte behoefte en benne elementair
voor de sociale cohesie op ‘t platteland en in de woik.
26

Het skoiden van partners bai opname in een verpleeghuis is verleden toid.

27	
Der komt meer waardering voor de mense in de zurg op de werkvloer, ok structureel financieel.
28	
Gezonde (landbouw)huisdiere benne belangroik voor gezonde burgers, dus ziektepreventie en hygiëne stane voorop bij het make en uitvoere van beloid.
29	
Ok huisdiere in de stad en (wilde) diere in de netuur kenne ziek wezen of ziek worre. D’r
komt gnappe communicatie over zoönosen; wat is zuks en hoeveul risico’s geve ze voor
mense.
30	
(Landbouw)huisdiere kenne een heêl goed monitoringsysteem voor een groôt aantal
dierziektes via de Gezondhoidsdienst voor Dieren (GD). D’r komt een match met de systeme van de GGD. Wai benne een voorstander van de One Health benadering, dus een
combinatie van de humane en de diergeneeskundige anpak voor volks- en diergezondhoid.
31	
Bai een uitbraak van een mens- of dierziekte wordt er deur een expert/communicatieteam ienduidig en helder communiceerd nei parlement, overhoid en burgers.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

WEST-FRIES

VERSIE:15-02-21

11

GEZOND ONDERWOIS: WAT WUL BBB?
01

Skôle op ‘t platteland bloive open en ‘thuisnabai onderwois’ staat centraal.

02	
Alle 150 kozen Kamerlede en het voltallige Kammenet volge nei elke verkiezinge, verplicht een week een inboeringscursus op ‘t platteland, op minimaal 100 kilometer van
hullie oigen weunplaas. Deer wordt hullie alle facetten van weune en werke op het platteland baibrocht deur boere en plattelandsbeweuners.
03

Voor alle studente is een basisbeurs beskikbaar.

04	
Bai nuw beloid wordt een ‘krimpcheck’ toepast: dus bevobbeld bai ‘t invoere van nuwe
onderwoisregels wordt checkt wat of deuze regels voor impact hewwe voor de skôlen op
‘t platteland.
05	
Foute of suggestieve informasie over welke sector of groep mensen den ok, verdwoint uit
de skoôlboeke. Skoôlboeke weerin nag sproken wordt over werkwaizen die gien meer in
Nederland van toepassing benne, zoas legbatteraaien en kistkalveren, worre uit het onderwois haald, den wel anpast. Voordat skoôlboeke en lespakkette an leerlingen anboden
worre toetst een deskundige commissie uit diverse sectore ‘t lesmateriaal op foitelijke
onjuistheden en propaganda.
06	
Onderwoizers op alle skôle wordt verboden hullie oigen ideologieë te versproide onder
leerlinge. Er komt een meldpunt weer of leerlingen en ouders zuks melde kenne. Een deskundige commissie beoordeêlt deuze klachten.
07	
Achterhaald lesmateriaal over voedselproductie, weerin bevobbeld nog sproken wordt
over legbatteraaie en kistkalvere magge in de tussentoid op skôlen gien meer gebruikt
worre.
08	
Voedselonderwois op de basisskoôl wordt verplicht. Boerderai-educasie is hierin een wezenlijk onderdeêl. In de wet hierover wordt opnomen dat de koste en de arboid die de
ondernemer deer in steekt volledig vergoed worre.
09	
Vraaiwillige boerderijeducatie wordt beter waardeerd. De overhoid stimuleert boerburgercommunicatie niet alliendig in woord maar ok in daad en zal den ook jaarlijks substantieel financieel baidreigen aan boerderai-educatie.
10	
In de oploiding van alle docente wordt een stage bai een onderdeêl van de agrarische
sector verplicht.
11	
Op de oploidings voor Journalistiek wordt landbouw, visserai en platteland een verplicht
vak.
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12	
Het voortgezet, middelbaar, houger en universitair agrarisch onderwois wordt, in samenwerking met ‘t bedroifsleven, beter promoot op basisskôle en voortzet onderwois. Allien
den ken Nederland loidend bloiven as Agrarisch Kenniscentrum voor de rest van de wirreld en zo helpe te zurgen voor voedselzekerhoid in de wirreld.
13	
Gezien de specifieke uitdaginge en kennis in deuze sector valt Agrarisch onderwois onder de verantwoordelijkhoid van ‘t minesterie van Platteland en niet onder het minesterie
van Onderwois.
14	
Er komt meer voorlichting om jongere te stimulere een oploiding in de agrarische sector
te volge. De landbouw wordt steeds meer hightech middels bevobbeld ICT en precisielandbouw. Dus ok hier heeft de sector nou iets nuws te bieden qua onderzoek en
skôling voor een groep jongeren.
15	
Er moet ok in het landelijk gebied goeie toegang weze tot hougeskôle en universitoite,
eventueel via afstandsonderwois, combineerd met lesdagen op locasie. Zuks zurgt ervoor dat hougoploide jeugd voor hullie studie niet hoeven te verhuizen nei de grôtere
steden. Zuks ken mogelijk op het platteland nuwe impulsen stimulere.
16	
BBB wul actieve buurthuize in ieder durp, weer of verskaaiene activitoiten verzurgd worre deur cultureêl maatskappelijk werkers. Zai kenne ok een signaleringsfunctie vervulle in
de ontwikkeling van de joôs in de durpe en deer een positieve stimulans an geve.
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GEZONDE MAATSKAPPAAI: WAT WUL BBB?
01	
BBB wul een Constitutioneel Hof in Nederland, net as ok al in 2018 deur de Commissie
Remkes voorsteld is. Gek genog ken je op dut moment as kiesgerechtigde Nederlander
woinig doen as ‘t parlement een wet anneemt die in stroid is met de Grondwet. Met de
oprichting van een Constitutioneel Hof kenne burgers wél toetse leite of een wet in stroid
is met de Grondwet. ‘T Constitutioneel Hof toetst of een wet of regel niet in stroid is met
de fundamentele rechte en vraaihede of met het geloikhoidsbeginsel net as die in de
Grondwet vastloid benne. ‘T Constitutioneel Hof moet ok de mogelijkhoid kroige om conflicte tusse wet- en regelgeving tusse verskaaiene provincies te toetsen. Ok beslist ‘t over
een correct verloup van verkiezinge en referenda en over de rechtsgeldighoid van houge
mandate net as die van een Kammenet of een parlementslid. Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet, dat de rechter verbiedt om de wet an de Grondwet te toetse, wordt
deernaast skrapt. ‘T Constitutioneel Hof moet leigdrempelig weze.
02	
Meer geld voor pliesie en handhaving. Kloinere pliesietake worre gien zonder meer ofskoven op BOA’s, zonder dat deuze de middele hewwe om zich te beskerme. De pliesie
moet substantieel meer agente oploide kenne. De pliesieposte op het platteland komme
verom.
03	
Alleman in Nederland verdient geloike kanse. Deer hoeve wai gien hêle paragraaf an te
woiden. Racisme en discrimenasie benne ontoelaatbaar en strafbaar. Punt.
04	
Voor BBB make kleur, leeftoid, ofkomst, seksuele geaardhoid en religie niks uit. Discrimenasie is verboden. Dus ook positieve discrimenasie. Mense die stollestere bai de overhoid
worre beoordeêld op basis van kwalitoit en niet op basis van geslacht, lichamelijke beperking, kleur, seksuele geaardhoid, religie of wat den ok. Er komt den ook GIEN vrouwenquotum, of welke quota den ok bai overhoidsdienste. Het ienigst quotum dat er komt is
een kwalitoitsquotum: 100 percent van de werknemers heb de beste kwalitoite.
05	
Bai ‘t toewoize van weuninge wordt keken nei urgentie en niet nei ofkomst. Zuks betekent
dat de iene bevolkingsgroep niet meer of minder of eerder recht heb op een (betaalbare)
weuning den de are bevolkingsgroep, puur op basis van ofkomst. Zuks geldt over en
weer.
06	
Oftig worre gesprekke op tillevisie met mense die van het platteland komme (Limburgers, Tukkers, Friezen, Brabanders, etc.) standaard voorzien van ondertiteling. BBB vindt
zuks discrimenerend. BBB wul dat alle gesprekke op televisie waarin gien ABN sproken
wordt, ondertiteld worre. Dus ok as ientje plat Amsterdams, Haags, Rotterdams, Goois of
Utrechts praat. Geloike monnike, geloike kappe.
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07	
De Nederlandse land- en tuinbouw hoeft de wirreld niet te voede, maar ken wel HELPEN
de wirreld te voede. Deur boere in Nederland te houwe, bloift ok de kennis over voedselproductie in Nederland. Deuze kennis kenne wai inzette in lande weer of voedselzekerhoid niet vezelfsprekend is. Voedselskaarste loidt tot sociale onrust, armoed, burgeroorlogen en deermee immigratiestrome. Zuks is onwenselijk. Nederland helpt deuze lande
met hullie landbouwkennis voedselzekerhoid te verkroige.
08	
Mense die echt op de vlucht benne voor oorlog, of van wie hullie leven en/of dat van hullie gezin ernstig bedroigd wordt en dat antône kenne, benne welkom in Nederland, voor
de toid die deervoor nôdig is. Voorkeur heb ‘t, om ervoor te zurgen dat deuze mense in
oigen regio’s opvongen worre. Zuks maakt het makkelijker om deuze mense - wanneer
zuks weer ken - in te zette bai de wederopbouw van hullie land.
09	
Immegrante die NIET uit een oorlogsgebied komme, moete antône kenne dat zai in Nederland vast werk en een onderkomen hewwe. As zai zuks bewoize kenne én de Nederlandse taal goed machtig benne, worre zai toeleiten. Nei voif jaar baidroegen te hewwe
an de Nederlandse maatskappai en economie, kenne zai in anmerking komme voor een
permanente verbloifsvergunning.
10	
Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worre niet toeleiten of zo gauw
mogelijk uitzet naar oigen land. Nederland neemt alliendig antoônbare oorlogsslachtoffers of antoônbaar ernstig bedroigde mensen op.
11	
D’r komt een her-oiking van de Natura 2000 gebiede. Te veul anwezen gebiede, of gebiede die onoigenlijk anwezen benne, worre skrapt.
12	
Mete = wete. Nuw overhoidsbeloid wordt baseerd op concrete meetgegevens in plaas
van op annames en medellen.
13	
Lokale pertaaien kroige naar aantal zetels in gemeentereide en Provinciale State een geloikwaardige partaaisubsidie net as landelijke partaaie in de Tweede Kamer nou ok kroige.
14	
BBB trekt niet an een doôd Konikpeerd. Wai werken niet met wens-netuur, maar stelle
reële natuurdoele. Miljoenen euro’s in kanslôze projecte stoppe is verleden toid.
15	
‘T landskap is evenveul waard as ‘t klimaat. Der komme gien zonnepanêle in ‘t buitengebied zolang der nag lege daken en terroine benne. Nuwe zonneparke worre toetst an
de ‘zonneladder’ of een vergeloikbaar ofwegingskader.
16	
Der komme betaalbare weuninge voor starters op de weuningmarkt. Voor zogenaamde
‘skeefhuurders’ komme weuninge beskikbaar om deurstroming mogelijk te maken. Wie
kloiner weune wul (gaan) moet een redelijk alternatief boden worre.
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17	
De stem van de burger wordt tussen verkiezings deur hoord bai belangroike besluitvorming (bevobbeld) over z’n leefomgeving. Zuks beurt bevobbeld via (lokale of regionale)
referenda en/of volkspoilingen. Te denken valt an een volkspoiling bai de anleg van mega-zonneparke of windmôlens in ‘t buitengebied en op de Noordzee en in het Oisselmeer.
18	
Subsidies voor zonnepanêle worre gebruikt voor de anleg van panêle op bedroifsdake en
(voor) geluidsskerme, in plaas van op goeie (landbouw)grond.
19	
Nederland telt ruim 139.000 kilometer verharde weg. Onderzocht moet worre of kloine
zonnepaneeltjes in vangreêls anbrocht worre kenne. Zo wordt landskapsvervuiling teugengaan en ken veul groene energie opwekt worre.
20	
BBB is echter het meist voor kernenergie as skône energiebron. Voor een structurele
energieproductie, zonder antasting van oôs mooie landskap, zonder anpassing van oôs
energienet kenne voilige kerncentrales bouwd worre. Gien CO2 uitstoôt en een goedkoupe grondstof. Nuwe technieken biede nuwe voilige inzichte: w.o. kernenergie.
21	
Groenofval wordt niet stookt in biomassacentrales, maar inzet ter verbetering van de bodem en bevordering van de groei van plante.
22	
Boerennetuur is ok netuur en wordt as zodanig deur de overhoid erkend, waardeerd en
stimuleerd. Natuurorganisaties, subsidieerd deur de overheid, nemen ‘t belang van behoud van boerennetuur mee in hullie campagnes en dragen actief uit dat boerennetuur
ok netuur is.
23	
De subsidiestroom nei ‘goeie doele organisasies’ en actiegroepe die polletiek bedroive,
en zo het democratisch proces beïnvloede, wordt stopt. Goeie doelen-organisasies die
met hullie activisme het leven in gevaar brenge van boere, burgers en vissers, wordt de
ANBI-status ofnomen, zodat zai gien belastingvoordeêl meer hewwe.
24	
De uitkoup van boere om groene economie (landbouw) in te ruilen voor groize economie
(industrie) wordt stopt. Boere make gien luxeproducte, maar noôdzakelijke producte:
voedsel. zuks vormt naast zuurstof en water een eerste levensbehoefte. Voedselmakers
jaag je gien weg uit Nederland, die behoud je voor Nederland.
25	
D’r komt gien uitbroiding van Natura 2000 gebiede. Het uitkoupe van boere om de instandhoudingsdoele an de rande van Natura 2000 gebiede te beroike is onnôdig en het
gien posetief effect.
26	
Het mag niet zo weze dat der deur subsidieregelinge rondom Natura 2000 gebiede vervolges uitroukbeloid voerd wordt, omdat achterbloivende veehouwers gien ontwikkelingsruimte meer boden wordt.
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27	
De in het verleden uitvoerde maatregele in Natura 2000 gebiede worre toetst op resultaat om te voorkommen dat nag meer miljarden euro’s verspild worre.
28	
BBB wul de daadwerkelijke ofsproken natuurwaarde evaluere met onafhankelijke biologen, en indien de instandhouding realistisch is deuze (net as die iene specefieke bloem,
dat iene specefieke diertje, plantje of insectje) in een Natura 2000 gebied beskerme.
29	
Rond zo’n specefiek gebied wordt een figuurlijke rode contour trokken. Boere buiten die
rode contouren bloiven hullie ontwikkelingsruimte houwen. Zo kenne wai de producsie
waarburge van gezond voedsel voor alleman en ok het bestaansrecht van oôs land- en
tuinbouw en deermee een leefbaar platteland met genog bedroivighoid, werkgelegenhoid, kanse voor recreasie en toerisme, landskapsbeheer en netuurbeheer en sociale binding tusse boer en burger.
30	
Natura 2000 gebiede moete zo veul as mogelijk beleefd worre kenne deur de mens. Ontoegankelijke netuurgebiede worre per direkt opensteld. De burger betaalt er via de belasting an mee en heeft ‘r recht op om van deuze gebieden te genieten én om te controlere wat of d’r met hullie belastingcente beurt.
31	
Wai moeten goed zurge voor de netuur, zegge de Reid van State en de Europese Commissie. BBB is het deer mee iens. Echter hóe of wai zuks doen moete, staat in gien enkelde wet. Stikstofreducsie is gien middel dat deur de Europese Commissie of de rechtspraak is oploid. ‘T terugbrenge van de snelhoid van 130 naar 100 km/u had op basis
hiervan niet nomen hoeven te worre en wordt dus terugdraaid.
32	
Alle stikstofmaatregele gaan van tafel en er komme gien nuwe maatregels. Zolang de
agrarische sector onder het, door de EU verplichte, stikstofplafond bloift, is er in principe
gien enkele reden om via miljarde kostende stikstofmaatregele de netuur te herstelle.
33	
D’r wordt keken nei doelmatige alternatieve voor de stikstofmaatregele. Een verzuurd
netuurgebied ken bevobbeld heêl eenvoudig worre hersteld deur het toevoege van kalk.
Een methode die deur boere en tuinders al eêuwen wordt toepast op hullie oigen bodem.
Ratio gaat boven emotie.
34	
De zogenoemde Kritische Depositiewaardes (de hoeveelhoid stikstof die mag neerslaan
op een netuurgebied) benne onhaalbaar. As alle vee, alle verkeer, alle mense, alle luchtvaart en alle industrie uit Nederland verdwenen is, den nag is de stikstofdepositie in tientalle netuurgebieden te houg. D’r komme haalbare normen weerdeur ‘t mooie karakteristieke Hollandse landskap beskermd en beheerd bloift.
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35	
Natuur en milieu stoppe niet bai de grens. D’r komme Europese doelstellinge en samenwerkinge bai ‘t behoud en verbetering van natuur en milieu. Zuks in plaas van bovenwettelijke Nederlandse doelstellinge en oisen.
36	
Gemeentereidslede moete de lede van de Eerste Kamer kieze en niet Provinciale Staten.
Hiermee bloift ‘t lokale geluid in de landelijke polletiek (Eerste Kamer) ok waarburgd.
37	
De Omgevingswet, de lokale particepasie, ‘t belegge van taken en bevoegdhede bai de
gemeente is een goeie zaak, echter de nuwe Omgevingswet ken loiden tot een willekeur
an regels, die per gemeente aars benne. Beloid moet baseerd worre op objectieve uitgangspunte en meetmethodieken. Weer nôdig en weer de situasie deerom vraagt, zal het
beloid soepeler of strenger moete weze. Weer zuks niet nôdig is, gelden de landelijke
regels.
38	
Moeilijke vraagstukke die qua kennis boven de pet van gemeentes gaan, moete in overleg
met provincies en landelijke overhoid behandeld worre. Gemeentes moeten niet zelf ‘t
wiel uitvinden gaan.
39	
Procedures en regels in de Omgevingswet moete voor alleman eenvoudig bloive en niet
te kostbaar om uit te voere.
40	
Elk bedroif dat zich ontwikkelt, is toekomstbestendig. Gemeentelijke ontwikkeling van
bedroifs- en stalsystemen, uitstoôt van (skadelijke) stoffen en vergroening worre bekeken
en behandeld als ien geheêl. Dut totaalplaatje wordt doorvertaald in een omgevingsplan.
41	
De overhoid stimuleert dat plattelandsgemeentes lokaal en kloin bloive kenne en roikt ze
deervoor actief (financiële) middelen an.
42	
Plattelandsgemeentes worre niet dwongen om uit financiële overwegings te fuseren met
een stad tot een supergemeente. ‘T risico na zo’n fusie is groôt dat de voormalige kloine
gemeentes, die nou autonoom benne en dicht bai de bevolking stane, worre overskreêuwd of overruled deur de ‘grôte stadsbroer’. De kloof tussen burger en overhoid moet
worre verkloind en een ‘supergemeente’ staat te ver of van de bevolking.
43	
D’r komme genog weuningen voor jongelui op het platteland. Zo wordt de diversiteit van
jong en oud op het platteland behouwen en leegloup voorkommen. Leegloup loidt tot
verpaupering en onleefbaarhoid.
44	
We geven meer andacht an bestroiding van crimmenalitoit op ‘t platteland om zo drugskartels en rondraaiende bendes, die uit benne op bevobbeld GPS apparatuur, gien kans
te geven. Ok hier geldt: meer geld en middele voor pliesie en handhaving.
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45	
D’r wordt eerst zoveul mogelijk op de lege en beskikbare plekke binnen bestaande kernen/steden bouwd. Zo worre vruchtbare landbouwgrond en het unieke cultuurlandskap
op het platteland behouwen. Pas as binnendurps bouwe niet afdoende bloikt, wordt er
om de kernen heen bouwd.
46	
In de stede worre kantoor- en winkelpande, die langer as ien jaar leeg staan, eerst ombouwd tot weuningen/appartemente, voordat landbouwgrond op het platteland wordt
ofsnoept voor nuwbouw.
47	
Om zoveul mogelijk landbouwgrond te sparen, wordt er in de kommende jaren meer verticaal as horizontaal bouwd. Dus: meer hoogbouw in de stede, zodat ‘t platteland z’n
unieke karakter en landschap behouwe ken. De stadsbeweuner ken den in z’n vraaie toid
komme geniete van het mooie landskap, de frisse lucht en de netuur in z’n directe omgeving
48	
In steden wordt meer groen anloid voor de recreasie en ontspanning van stadsbeweuners. Zuks is goed voor ‘t klimaat en zorgt voor minder houge temperature in de volle en
drokke stad.
49	
Landelijke regels omtrent tradisies, folklore en cultuur kroige een plattelandstoets. Toetst
wordt of de regelgeving vanuit Den Haag wel rillevant is voor ‘t platteland en wat de gevolgen benne voor de onderlinge sociale binding, de cultuur en burenhulp op ‘t platteland.
50	
BBB wul een overhoid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over weer of beloid voor
inzet wordt. De overhoid hoort dienstbaar te weze an de inweuners en integer te werk te
gaan.
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