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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsnota Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
2014-2019;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege;
– gelet op het belang van de Vlaamse land- en tuinbouw, de zeevisserij en de ontwikkeling van een Vlaams plattelandsbeleid en een beleid inzake aquacultuur;
– rekening houdend met de bepalingen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwen visserijbeleid 2014-2020;
– gelet op de zesde staatshervorming, die Vlaanderen bevoegd heeft gemaakt
voor het Landbouwrampenfonds, het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
de Pachtwet en het beleidsdomein Dierenwelzijn;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° het concept Flanders AgroFood Valley verder te ontwikkelen via de strategische en operationele doelstellingen die zijn uitgewerkt in de beleidsnota
en daarbij aandacht te hebben voor evenwichtige verhoudingen binnen
de volledige agro-voedingsketen en het vrijwaren van de internationale
concurrentiepositie van onze exportgerichte ondernemingen, waarbij de
absolute milieudruk hoort te verminderen;
inzake het landbouwbeleid:
2° de hervorming van de verschillende geledingen binnen het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid snel en efficiënt te implementeren zodat
de Europese middelen die aan Vlaanderen zijn toegewezen, ten volle benut
worden voor de Vlaamse landbouwers;
3° pijler II te versterken en erop toe te zien dat het geplande tijdspad voor
geleidelijke overheveling van middelen van pijler I naar pijler II wordt aangehouden;
4° de instroom, de opvolging en verjonging te bevorderen om het behoud van
een toekomstgerichte en duurzame landbouwsector te waarborgen;
5° een preventie- en risicobeleid uit te bouwen in samenwerking met alle partners;
6° in te zetten op een verdere verspreiding van de vennootschapsvormen als
instrument van een gezonde bedrijfsvoering;
7° de ontplooiing van de korte keten en nichemarkten te ondersteunen; in dat
kader wordt een actieplan in verband met de ontwikkeling van stadslandbouw
in Vlaanderen opgesteld;
8° een duurzame kwalitatieve en kwantitatieve groei van de biologische landbouwproductie na te streven;
9° bij te dragen aan de optimalisatie van de ketenwerking en een verhoging van
de transparantie van de prijsvorming, onder meer door producentorganisaties
en brancheorganisaties te faciliteren;
10° de rol van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), als motor voor
investeringen die gericht zijn op economische, ecologische en sociale duurzaamheid, verder te ontwikkelen om de Vlaamse landbouw tot de Europese
top te laten behoren op het vlak van duurzaamheid en innovatie. Er zal
een nieuw selectie-innovatiesysteem worden ontwikkeld en toegepast om
die investeringen te subsidiëren die een wezenlijke bijdrage leveren aan de
verduurzaming. Tevens wordt er gestreefd naar een snelle afhandeling van
investeringsdossiers en het voorkomen van betalingsachterstand;
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11° via verder onderzoek en ketenoverleg mee te werken aan het sluiten van
kringlopen, de valorisatie van reststromen en het tegengaan van voedselverliezen; de rol en de verantwoordelijkheden van de consument moeten
daarbij zeker ook meegenomen worden;
12° de inspanningen op het vlak van onderzoek, innovatie en ontwikkeling in
Vlaanderen te stroomlijnen en de doorstroming van onderzoeksresultaten
naar de praktijk te verbeteren om zo de directe meerwaarde van het Vlaamse
onderzoek voor de Vlaamse land- en tuinbouwers nog te versterken;
13° de samenwerking tussen het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en Flanders Investment & Trade (F.I.T.) te versterken met het
oog op het intensief zoeken naar nieuwe afzetmarkten in derde landen;
14° een doelgroepenbeleid dat gericht is op de landbouw-, tuinbouw-, zeevisserij- en agrovoedingssectoren te ontwikkelen, waarbij vermindering van
administratieve lasten het uitgangspunt is; in dat kader wordt een nieuw
actieplan inzake administratieve vereenvoudiging opgesteld, waarover jaarlijks gerapporteerd wordt aan het Vlaams Parlement;
15° voortbouwend op de in het Vlaams Parlement goedgekeurde resoluties en
het vorige actieplan een nieuw actieplan te ontwikkelen ter bescherming
van de honingbijen en de wilde bijen;
16° actief verder te zoeken naar de productie en het gebruik van alternatieve
eiwitten, onder andere via de ontwikkeling van soja die in Vlaanderen kan
worden geteeld, en de ontwikkeling van insectenkweek;
17° een initiatief te nemen om de kmo-portefeuille open te stellen voor land- en
tuinbouwbedrijven voor het implementeren van innovaties;
18° initiatieven te nemen om het concept ‘precisielandbouw’ te faciliteren, onder
meer door het onderzoeken van de introductie van drones en daarvoor overleg op te starten met de federale overheid om een wetgeving in te voeren;
19° oog te hebben voor de rol, behoeften en problemen van loonwerkers in de
landbouw;
20° de Pachtwet te hervormen zodat het voor eigenaars voldoende aantrekkelijk is
om gronden te verpachten en zodat landbouwers voldoende rechtszekerheid
geboden wordt om gronden te pachten;
21° ervoor te zorgen dat IPM-principes (integrated pest management) maximaal
worden toegepast;
22° binnen het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de potenties van agro-ecologische landbouw in Vlaanderen te onderzoeken;
23° het beleid inzake zorgboerderijen blijvend te ondersteunen en de samenwerking met de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs te versterken;
inzake het visserijbeleid:
24° het Europese gemeenschappelijk visserijbeleid met duurzaam beheer van
de visserijbestanden verder te implementeren;
25° actief mee te werken aan de geleidelijke introductie van de aanlandingsplicht
en de visserij daarbij te begeleiden door het verzamelen van gegevens,
onderzoek en implementatie van selectievere technieken, en de vissers
te ondersteunen bij de implementatie ervan via gerichte vormings- en
opleidingsinitiatieven;
26° met inzet van de middelen van het Vlaamse Financieringsinstrument voor de
Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA) en van de middelen van het
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) bij te dragen aan
een duurzame zeevisserij via wetenschappelijk onderzoek, investeringen in
zeevisserijtechniek, afzet en verwerking;
27° in te zetten op duurzaamheidsindicatoren en traceerbaarheid voor valorisatie
van de vis;
28° de verjonging in de visserij te stimuleren door nieuwe methoden en ondernemingsvormen om de visserij voor jongeren haalbaar en betaalbaar te
maken;
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29° in te zetten op het verhogen van kennis en op de ontwikkeling van de aquacultuur in Vlaanderen, in overleg met het Vlaams Aquacultuurplatform;
inzake het plattelandsbeleid:
30° vanuit een agrarische focus het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) te implementeren en de overgedragen
middelen van pijler I naar pijler II maximaal te besteden in het belang van
de actieve landbouwers;
31° een dorpenbeleid te ontwikkelen dat het mogelijk maakt in te spelen op
specifieke en lokale behoeften;
32° ondernemerschap bij vrouwen op het platteland te ondersteunen en ondernemende vrouwen op het platteland te waarderen voor hun blijvende
engagement, onder meer door bijzondere aandacht te besteden aan de
aanwezigheid van vrouwen in bestuursraden van de diverse adviesorganen
in de land- en tuinbouw en visserij.
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