Samenvatting beleidsprogramma kabinet Balkenende IV
Hoofdpunten voor de vee-, vlees- en eiersector
Duurzaamheid.
• algemene doelstellingen: energiebesparing: 2% per jaar, verhoging aandeel duurzame
energie tot 20% in 2020 en de uitstoot broeikasgassen: vermindering van 30% in 2020
vergelijken met 1990;
• stimuleren producenten en consumenten tot het maken van duurzame keuzes; één van
de genoemde maatregelen: fiscale vergroening;
• vergroting bijdrage landbouw aan duurzame energie;
• in 2011 worden productiedieren en gezelschapsdieren beter behandeld;
• in 2011 moet 5% van de stallen integraal duurzaam en diervriendelijk zijn; de overheid
trekt geld uit voor ontwikkeling en stimulering van de stallen;
• actieve rol van landbouw aan het beheer van natuur, landschap en water en aan
cultuurhistorie en recreatie;
• Europees landbouwbeleid: het beleid moet de maatschappelijke waarden beter
weerspiegelen.
• extra middelen beschikbaar voor het verbeteren van de handhaving van de huidige weten regelgeving omtrent dierenwelzijn, dierenmishandeling en –misbruik;
• MEP 51 miljoen structureel extra voor de komende jaren.
Innovatie, concurrentievermogen en ondernemerschap
• versterken van het innovatief vermogen, het verbeteren van het concurrentievermogen
en het wegnemen van drempels voor ondernemerschap; veel aandacht voor MKB;
• verdere verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven met nog eens 25%; hierbij
wordt gekeken naar regeldruk, vergunningen, subsidies en aanbestedingen; ook controleen toezichtslasten worden meegenomen; het kabinet zet in op door bedrijven beleefde
lasten;
• maatregelen en instrumenten om het starten van een onderneming te vergemakkelijken.
• 10% van de uitgaven voor het bedrijfsleven moet naar het MKB;
• meer innovatievouchers voor MKB en het creëren van duurzaamheidvouchers en
versterken duurzaamheidselementen in de innovatievouchers;.
• een vernieuwd innovatieplatform.
Overheid
• slagvaardiger en kleinere overheid: reductie beleidsonderdelen met 20%, reductie
ondersteuning met 25% en reductie inspecties met 20% ter besparing van 630 miljoen
euro (= 13.000 functies).
• top tien van de meest door de burger gevoelde knelpunten bij de overheid; het Kabinet
wil voortvarend aan de slag; veel punten gelden evengoed voor het bedrijfsleven;
• meer beleidsvrijheid voor medeoverheden en decentralisatie (akkoorden met gemeenten
en provincies met inhoudelijke agenda voor komende vier jaar);
• verminderen bestuurlijke drukte: aantal bestuurslagen op beleidsterrein terugbrengen naar
maximaal twee.
Internationaal
• bevorderen duurzame ontwikkeling in derde landen (arbeid, biodiversiteit, klimaat);
• opheffen handelsbelemmeringen
• ambitieuze internationale klimaatdoelstellingen: duurzame energie, reductie CO2-uitstoot,
verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen (waaronder biomasssa, hout, soja).

