Dier en natuur
Kleinschaliger productieprocessen doen meer recht aan aan het welzijn van dieren en verkleinen de kans
op uitbraak en verspreiding van dierziekten. Ook de schadelijke uitstoot van broeikasgassen, die met het
transport gepaard gaat, wordt daarmee teruggedrongen.
In Nederland worden jaarlijks 500 miljoen dieren geslacht voor de vleesproductie. Daarnaast houden we
nog eens miljoenen kippen, koeien en geiten om zuivel en eieren te maken. Veel van deze producten
worden geëxporteerd, maar de grote hoeveelheid mest die de dieren produceren, blijft in Nederland
achter. De verwerking daarvan zorgt voor veel problemen, zoals de verontreiniging van lucht, water en
grond, zure regen en een verminderde biodiversiteit. Dit mestprobleem moet worden opgelost. Daarvoor
moet de veestapel drastisch worden teruggedrongen.
In Nederland komen steeds minder boerenbedrijven, die tegelijkertijd steeds groter worden. Ze
verdringen de familiebedrijven. GLP wil het tij keren en megastallen verbieden. Megastallen zorgen voor
stankoverlast, een lelijk landschap en veel dierenleed. Ook beperken ze landbouwdieren in hun
natuurlijke behoeften. De dieren hebben nauwelijks bewegingsruimte, komen nooit buiten en de kans op
het uitbreken van dierziekten in megastallen is groot.
Het moet verboden worden nertsen en andere pelsdieren te houden, en er dient een einde te komen aan
de handel in bont. GLP wil dierproeven stapsgewijs afschaffen. Wij willen niet langer traditionele
gebruiken toestaan die leed toebrengen aan dieren, zoals de plezierjacht, niet-verdoofd ritueel slachten
en stierenvechten. Mishandeling en verwaarlozing van dieren moet consequenter worden opgespoord en
bestraft. De handel in exotische dieren dient aan banden te worden gelegd. Stikstof is een belangrijke
voedingsstof voor planten. Maar door verschillende bedrijfsactiviteiten is er in veel natuurgebieden te
veel stikstof in de grond gekomen. Dat tast onze mooie natuur en de biodiversiteit aan. De aanpak van het
kabinet is wat GLP betreft niet ambitieus genoeg. De oorzaak van het overschot aan stikstof moet
structureel worden teruggebracht door bedrijfsactiviteiten die hieraan bijdragen te beperken, zoals de
intensieve veehouderij en de aanleg van snelwegen.
Daarbij hoort ook dat de veestapel in Nederland wordt teruggedrongen. Op dit moment moeten de grote
hoeveelheid kippen, koeien en varkens in de bio-industrie allemaal worden gevoed en vetgemest. Dat
veevoer wordt gemaakt van soja, waarvoor grote stukken tropisch bos worden gekapt. GLP vindt het
onacceptabel dat lokale bewoners van hun grond worden verdreven en dat bijzondere dier- en
plantensoorten met uitsterven worden bedreigd.
De bijensterfte in Nederland en in de rest van de wereld neemt ernstig toe. Veel bijensoorten worden met
uitsterven bedreigd. Dit is problematisch, omdat bijen onmisbaar zijn in onze voedselketen: ze bestuiven
de meeste groente- en fruitsoorten die verbouwd worden voor consumptie.
Door overbevissing raken vissoorten met uitsterven bedreigd en wordt het ecosysteem in de zee
aangetast. Daarom wil GLP de commerciële visvangst op de Noordzee en de Waddenzee beperken. Ook
moeten er zeereservaten komen waar niemand mag vissen, naar olie mag boren of zand mag winnen. Ten
slotte vinden we dat er betere visserijmethoden moeten komen die bijvangst zo veel mogelijk voorkomen.
De bijvangst die toch meekomt, moet aan wal worden gebracht en nuttig worden gebruikt.
Jaarlijks worden in Nederland 500 miljoen dieren geslacht, waarvan 3/4 voor de export. De bio- industrie
heeft ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu. Door het grootschalige gebruik van antibiotica worden
mensen en dieren sneller ziek. Oerwouden worden gekapt om soja voor veevoer te produceren. Door
intensieve landbouw verdroogt en verzuurt de bodem, raakt de lucht verontreinigd en wordt de
biodiversiteit steeds kleiner. De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de grote hoeveelheid mest
draagt bij aan de opwarming van de aarde. Vanwege al deze problemen vindt GLP dat de bio-industrie in
2020 moet zijn afgeschaft. De biologische landbouw biedt het duurzame alternatief.
De biologische landbouw draagt zorg voor mens, dier en milieu; een balans die volledig verloren is
gegaan in de bio-industrie. De biologische landbouw is gebaseerd op een kringloop van grondstoffen: het
aantal dieren is in evenwicht met het grondoppervlak van de boerenbedrijven, het veevoer wordt op eigen
grond geproduceerd en met de mest wordt landbouwgrond voorzien van voedingsstoffen voor het
verbouwen van gewassen. Daarmee heeft de biologische landbouw oog voor dierenwelzijn en het
duurzaam omgaan met de aarde. Ook gebruikt de biologische landbouw minder antibiotica en doet zij niet
aan genetische modificatie. Vanwege deze voordelen verdient de biologische landbouw extra steun.
Onderzoek heeft uitgewezen dat natuur goed is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom
wil GLP meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat is goed voor de
luchtkwaliteit, het lokale klimaat en de waterhuishouding. Ook maakt het de buurt mooier en prettiger.
Daarnaast wil GLP ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw.

Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Niet alleen vandaag, maar juist ook op de lange
termijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat we realistische en haalbare doelen stellen. Dan kunnen we
ons er ook echt aan houden. Wij lopen er namelijk niet voor weg dat de groei van onze economie ook
ruimte vraagt. Wij willen dat de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals
natuurorganisaties) met elkaar samenwerken. Natuur en economie sluiten elkaar niet uit, maar gaan juist
heel goed samen. Op dit moment is dat zeker niet het geval. Supermarkten zetten boeren in de
bioindustrie onder druk om zo goedkoop mogelijk te produceren. Dat gaat ten koste van de zorg voor
mensen, dieren en het milieu. Door kiloknallers via een vleestax duurder te maken en duurzame
producten uit de biologische landbouw goedkoper, kan er een omwenteling naar een verantwoorde
voedselvoorziening plaatsvinden.
GLP wil dat gemeenten initiatieven ondersteunen van mensen die groenten en fruit willen verbouwen in
de stad. Braakliggend terrein leent zich uitstekend voor de aanleg van buurtmoestuinen. Gemeentelijke
regelgeving mag dit niet onnodig in de weg staan. Stadslandbouw bevordert de regionale productie van
voedsel. Ook is het goed voor de sociale cohesie in de wijk. Het geeft mensen de kans om samen bezig te
zijn en kennis, ideeën en producten uit te wisselen. Daarnaast wil GLP meer ruimte voor groen in de stad.
Onderzoek heeft uitgewezen dat natuur goed is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom
wil GLP meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat is goed voor de
luchtkwaliteit, het lokale klimaat en de waterhuishouding. Ook maakt het de buurt mooier en prettiger.

Duurzame voedselvoorziening
Net zoals bij energie dreigt er een nijpend tekort aan voedsel en drinkwater voor de steeds maar groeiende
wereldbevolking. Tegelijkertijd speelt mee dat voedseloogsten mislukken door extreem weer. Door een
verhoogde vraag en een verminderd aanbod dreigt er een steeds grotere schaarste te ontstaan aan voedsel en
drinkwater. Om ook in de toekomst alle monden te kunnen blijven voeden, zal er het nodige moeten veranderen,
anders zullen de tekorten alleen maar groter worden en uiteindelijk leiden tot voedselrellen, opstanden en een
hoger sterftecijfer.

Voedselverspilling tegengaan
Gelet op dit dreigende voedseltekort moeten we er in de eerste plaats met z’n allen voor zorgen dat er minder
voedsel verspild wordt. Wereldwijd, maar met name in de westerse wereld wordt er veel voedsel weggegooid.
Ook in Nederland is dit het geval. Veel supermarkten gooien met name verswaren te vroeg in de vuilcontainer,
terwijl ze nog goed geconsumeerd kunnen worden. Dit gebeurt vaak om redenen van cosmetische aard en/of
imago. GLP wil de supermarktketens aanpreken op hun verantwoordelijkheid op dit vlak. Ook binnen
huishoudens wordt er veel voedsel weggegooid. Dit heeft vaak te maken met verkeerde interpretaties van de
houdbaarheidsaanduidingen op de verpakkingen. Ook komt het voor dat fabrikanten willens en wetens een
verkeerde houdbaarheidsdatum op hun producten zetten, zodat burgers het product weggooien en een nieuw
kopen, terwijl het dus nog goed is. De overheid moet dan ook scherper toezien op een juiste
houdbaarheidsaanduiding op voedselproducten. Naast bovengenoemde maatregelen om het voedseltekort tegen
te gaan, wil GLP de kinderbijslag tot 2 kinderen beperken, omdat wij vinden dat, gelet op het groeiende aantal
aardbewoners, een verdere stimulans op het krijgen van kinderen niet nodig is.

Promotie flexitarisme (= parttime vegetarisme)
Naast het tegengaan van verspilling zal er gekeken moeten worden naar het eetpatroon van de wereldburgers.
Met name in westerse landen is de vleesconsumptie erg hoog. Bij elke maaltijd worden vleeswaren genuttigd. Er
gaat echter door de vleesproductie veel plantaardig voedsel verloren. De vleesindustrie consumeert namelijk veel
meer (plantaardig) voedsel dan ze uiteindelijk aan vlees voortbrengt: er is gemiddeld 5 kilo plantaardige eiwitten
nodig om 1 kilo vlees te produceren. Bovendien is er voor de vleesproductie heel erg veel water nodig. GLP wil
bewustwording hiervan stimuleren. Bovendien heeft het menselijk lichaam niet elke dag vlees nodig. Minder vlees
eten is daarom niet alleen prima mogelijk, maar uiteindelijk ook noodzakelijk. GLP is dus niet tegen het eten van
vlees maar moedigt meer mensen aan flexitariër te worden. Zoals gezegd komt het minder eten van vlees
tegemoet aan het steeds groter wordende tekort aan voedsel; daarnaast houdt het rekening met de klachten
rondom dierenwelzijn en de zorgen over de verspreiding van ziekten door intensieve veeteelt. GLP wil dan ook
promoten dat mensen een aantal keren per week geen vlees eten en dat ze, op de dagen dat ze dit wel doen,
voor biologisch vlees kiezen. Verder wil GLP er bij de supermarkten op aandringen het vegetarische aanbod uit te
breiden. Door een omschakeling naar een meer plantaardige voedingswijze van de wereldbevolking is het
mogelijk om binnen de draagkracht van de aarde genoeg voedsel te produceren voor iedereen. Uit verschillende
onderzoeken komt naar voren dat consumenten beperkt rationeel zijn en dat het prijsverschil tussen het
duurzame en het niet-duurzame product een belangrijke factor is voor het beslissingsgedrag van de consument.
GLP wil daarom dat niet-duurzame producten duurder worden. Om die reden wil GLP het BTW-tarief voor
nietbiologisch vlees optrekken naar 12%, een nieuw BTW-tarief. Het tarief voor biologisch geproduceerd vlees
blijft op 6%. GLP wil verder dat eventuele subsidies die nog worden verstrekt aan de promotie van vlees per
direct worden afgeschaft.

Regionale voedselproductie
De Nederlandse landbouw en onze voedselvoorziening zijn in grote mate afhankelijk van de wereldmarkt. Veel
landbouwproducten, zoals soja, suiker en maïs, maar ook dieren en dierlijke producten, worden geïmporteerd. De
vele transporten die hiervoor nodig zijn, creëren veel dierenleed en zijn slecht voor het milieu. GLP wil daarom
naar een meer regionale voedselproductie, het liefst zo onafhankelijk mogelijk. De nadruk bij deze regionale
voedselproductie moet komen te liggen op gezond, milieu- en diervriendelijk voedsel. Dit houdt dus ook in dat er
een einde komt aan de bulkproductie en schaalvergroting in de voedselproductie; plofkippen horen wat GLP
betreft niet thuis in de Nederlandse supermarkten en ook niet in de Nederlandse landbouw.

Genetische manipulatie van voedsel
Aan de ene kant biedt genetisch manipulatie een kans om gewassen dusdanig bestendig te maken dat er minder
oogsten mislukken. Dit zou dan kunnen bijdragen aan het oplossen van hongersnoden in de (derde) wereld. Aan
de andere kant brengt genetische manipulatie enorme risico’s met zich mee, omdat bij het genetisch manipuleren
van gewassen er altijd een risico bestaat dat er kruisingen ontstaan met niet-gemanipuleerde gewassen. Voor
GLP is het van groot belang dat de biodiversiteit niet aangetast wordt. GLP is derhalve geen groot voorstander
van een dergelijke manipulatie, al ziet zij wel het nut met het oog op het oplossen van het

wereldvoedselprobleem. Eventueel verder onderzoek naar toepassing van genetische manipulatie dient derhalve
in een zo geïsoleerd mogelijke omgeving plaats te vinden, wat ons betreft enkel in VN verband en onder een zo
groot mogelijk toezicht. Uiteraard moeten er zoveel mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen om te
waarborgen dat er geen onbedoelde kruisbestuivingen ontstaan. De uitkomsten van dergelijk onderzoek moeten
worden gedeeld met de gehele wereldbevolking en zouden onder geen beding mogen worden gepatenteerd.

Verplichte vermeldingen van genetisch gemanipuleerd op producten
In een groot deel van de producten in de winkelschappen zijn genetisch gemanipuleerde ingrediënten verwerkt
(30 tot 40%). De consument is daar echter veelal niet van op de hoogte, omdat het niet verplicht is om dit op de
producten te vermelden. Veel mensen zouden deze producten wellicht niet aanschaffen als zij hiervan wél op de
hoogte zouden zijn geweest. GLP wil dan ook dat, wanneer er in voedsel gebruik is gemaakt van genetische
gemanipuleerde ingrediënten, dit verplicht op het etiket vermeld wordt. De consument kan zo een bewuste eigen
keuze maken.

Eten van ongezond voedsel afremmen
Gelet op de steeds duurder wordende gezondheidszorg en het feit dat veel gezondheidsproblemen voortkomen
uit een ongezond eetpatroon, wil GLP het eten van gezond voedsel stimuleren en andersom het eten van minder
gezond eten afremmen. Evenzo wil GLP de consumptie van minder duurzaam geproduceerd voedsel (denk aan
vlees) afremmen. GLP pleit er derhalve voor om de BTW op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel te laten
op het huidige niveau van 6%, en de BTW op ongezond en niet duurzaam geproduceerd voedsel te verhogen
naar 12%.

Landbouw & visserij
De landbouw en visserij zijn onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Door de groei van de wereldbevolking
zullen deze sectoren ook weer steeds belangrijker worden. Een flink deel van de Nederlandse export komt ook uit
deze sector, hoewel de rol van deze sectoren in Nederland de laatste jaren naar de achtergrond is gezakt. GLP
wil dat deze sector weer in ere wordt hersteld. Zoals al eerder bepleit wil GLP een onafhankelijke Nederlandse
voedselvoorziening.

Duurzame landbouw
Landbouw, met de veehouderij op kop, legt een onevenredig zwaar beslag op onze natuurlijke hulpbronnen en
het milieu. Zo wordt volgens de FAO 18% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot veroorzaakt door de
veehouderij. Ecosystemen, lucht, bodem en water worden overal ter wereld ernstig uitgebuit en vervuild. De
veehouderij legt wereldwijd beslag op 80% van de landbouwgronden, en is verantwoordelijk voor 30% van de
mondiale afname in biodiversiteit. GLP wil daarom een omschakeling naar duurzame landbouw, waarbij milieu,
klimaat en natuur ontzien worden en dieren niet langer uitgebuit worden. Bij deze duurzame landbouw wordt er
gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s. Kort samengevat: De
agrarische activiteiten mogen geen blijvende schade veroorzaken aan de planeet (planet), er moet voldoende
voedsel geproduceerd worden om alle monden te voeden (people) en de ondernemer moet een redelijk inkomen
verdienen (profit). Om deze transitie te bereiken wil GLP dat de overheid duurzame innovaties op het platteland,
zoals biologische landbouw en energieleverende kassen, beter gaat ondersteunen, met behulp van
startsubsidies, onderzoeksgelden, tijdelijke subsidies en zachte leningen bij het in de markt zetten hiervan.

Agrarische sector

Wereldwijde vrije landbouwsector
GLP wil een wereldwijde vrije landbouwsector, waarbij agrariërs in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden,
een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. GLP wil daarom dat er geen landbouwsubsidies meer worden
verstrekt en er (onterecht) verschillende eisen aan productie en producten worden gesteld, zodat er uiteindelijk
geen concurrentievervalsing meer is. GLP wil bovendien dat de Nederlandse overheid zich verder inzet voor het
afschaffen van Europese subsidies voor de export van overschotten van landbouwproducten, zodat er geen
dumping meer plaats kan vinden op lokale markten in ontwikkelingslanden. GLP ondersteunt echter wel tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen (in de vorm van zachte leningen of giften) op het moment dat de sector door
natuurrampen (denk aan overstromingen, extreme vorst of epidemieën) in zwaar weer raakt. GLP vraagt hiervoor
terug dat er fatsoenlijk met dieren wordt omgegaan.

Energie door landbouw
GLP wil dat de overheid agrariërs helpt een bedrijf op te starten in de productie van biomassa voor
energieopwekking, met behulp van startsubsidies.

Dieren inenten, maar geen preventief gebruik van antibiotica
GLP wil dat landbouwdieren ingeënt worden tegen ziektes als vogelgriep en MKZ, zodat grootschalige ruimingen
niet nodig zijn. GLP wil echter wel het preventieve gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij aan
banden leggen. Die zorgt er namelijk voor dat bacteriën resistent worden. Aan deze werkwijze van de intensieve
veehouderij zijn grote risico’s verbonden, ook voor de volksgezondheid van mensen.

Visserij
GLP wil dat Nederland zich houdt aan het huidige EU-beleid op het gebied van de visserij. GLP pleit verder voor
het verbieden van destructieve vangsttechnieken, zoals boomkorvisserij. Er bestaan voldoende alternatieve
vangstmethoden waarmee wordt voorkomen dat zeezoogdieren komen vast te zitten in de vissersnetten. GLP wil
verder een verbod op diepzeevisserij en is tegen visserijsubsidies. Onder restricties kunnen er wel viskwekerijen
bestaan.

(Tijdelijk) verbod op de vangst, aanlanding en verkoop van kabeljauw en paling
Met het oog op behoud van vispopulaties en biodiversiteit verantwoord is moet het oordeel van onafhankelijke
populatiebiologen leidend zijn bij het vaststellen van vangstquota voor bijvoorbeeld kabeljauw en paling. Bij
overbevissing kan dit ertoe leiden dat de vangst tijdelijk wordt stilgelegd.

Verbod op overboord zetten bijvangst
Er komt een verbod op het overboord zetten van de bijvangst. Alle vangst telt mee voor de quota en wordt
aangeland.

Dierenwelzijn
“The greatness of a nation can be judged by the way it’s animals are treated.”
~ Mahatma Gandhi (geboren: 02-10-1869 / overleden:30-01-1948)
Vrij vertaald naar Gandhi: je kunt de beschaving van een natie aflezen aan de manier waarop ze met dieren
omgaan.
GLP heeft dierenwelzijn in elk geval hoog in aanzien. Dieren behoren met respect te worden behandeld en nooit
en te nimmer gebruikt te worden voor het plezier van mensen. GLP wil dierenzwelzijn zowel in Nederland als op
Europees niveau hoger op de agenda zetten.

Verbod op dieronvriendelijke ingrepen
GLP wil dat er een verbod komt op dieronvriendelijke ingrepen, zoals het castreren van biggen en het onverdoofd
ritueel slachten.

Bio-industrie
GLP wil dat de bio-industrie aan banden wordt gelegd en op (korte!) termijn wordt afgebouwd. Dit leidt tot een
lagere productie die bovendien meer kost, maar die wel duurzamer en diervriendelijker is.

Dierproeven en pelshouderij
GLP wil dierproeven tot een minimum afbouwen; waar nu alternatieven zijn, moeten die ook (verplicht) gebruikt
worden. Uiteraard ziet GLP in dat het voor een aantal zaken onontkoombaar is om toch proefdieren in te zetten.
Bijvoorbeeld voor het in een later stadium testen van nieuwe medicijnen. Dierproeven in het kader van het testen
van cosmetica vinden wij echter uit den boze. GLP vindt ook dat het fokken en doden van dieren uitsluitend voor
hun bont of veren, moet worden verboden in Nederland. Ook zullen wij in Europees verband aandringen op een
algeheel fokverbod voor pelsdieren voor de verkrijging van bont. NB. GLP vindt het fokken van bont fundamenteel
anders dan het fokken van vlees, aangezien dit alleen om cosmetische redenen gebeurt. Vlees dient als voedsel,
al zou GLP liever zien dat ook hiervan minder geconsumeerd en geproduceerd wordt!

Walvisjacht
Nederland wijst de walvisjacht pertinent af. De regering zet zich in voor een totaalverbod en treft maatregelen
tegen landen die het huidige moratorium niet respecteren. Hierbij maakt zij geen enkele uitzondering. Nederland
moet er bij de Europese Unie op aandringen dat geen van de deelnemende landen toestaat dat walvisjagende
landen als Noorwegen of IJsland gebruikmaakt van Europese wateren voor de jacht op walvissen.

Eisen aan veeverblijven & transport
GLP vindt dat er hoge eisen aan dierverblijven en -transportmiddelen moeten worden gesteld. GLP wil verder dat
transporten van (slacht)dieren over lange afstanden worden verboden, vanwege de dieronvriendelijkheid hiervan,
maar zeker ook omdat langdurig transport van voedsel milieuonvriendelijk is.

Verbod op gebruik van wilde dieren in entertainment
GLP wil dat vermaak en sport met dieren, waarbij aantoonbaar is dat het welzijn van de dieren ernstig wordt
geschaad, verboden wordt.

Promoten van vleesvrije dagen
GLP vindt dat mensen gestimuleerd zouden moeten worden niet elke dag vlees te eten. In de eerste plaats omdat
het menselijk lichaam dit niet nodig heeft. Ten tweede omdat de productie van vlees ten koste gaat van veel
plantaardig voedsel, terwijl er al voedseltekorten zijn in de wereld. Verder natuurlijk om onnodig lijden van dieren
tegen te gaan.

Dierenmishandeling en milieuovertredingen harder aanpakken
GLP wil dat geweld tegen dieren harder wordt aangepakt. Wij willen hiertoe hogere straffen voor
dierenmishandeling en/of -verwaarlozing. Deel van de strafmaat is een administratieve boete, die door de
overheid wordt aangewend voor de bestrijding van dierenmishandeling. Ook willen wij dat mensen die dieren
mishandelen, een houdverbod voor dieren krijgen. Naast dat dierenmishandelingen steviger worden bestraft, wil
GLP ook hogere straffen voor milieuvervuiling. Wat GLP betreft komt er een gespecialiseerde afdeling bij de
politie voor milieu- en dierenzaken, vergelijkbaar met de voormalige veldpolitie.

Jachtvergunning beperken
Het vangen en bejagen van wilde dieren is zo oud als de mens zelf. Het overgrote deel van deze vangst is
vervangen door landbouw en bio-industrie. Veel van deze dieren hebben een slechter leven dan een wild dier dat
een vrij leven heeft gehad. GLP heeft dan ook geen principieel bezwaar tegen het jagen van dieren. Wel
verbinden we hier voorwaarden aan: dieren mogen alleen binnen bepaalde quota geschoten worden voor de
consumptie of in het kader van wildstandbeheer. Schutters dienen goed te zijn opgeleid en een proef van
bekwaamheid te hebben afgelegd. GLP wil dat houders van een Nederlands paspoort strafbaar worden als zij,
waar ook ter wereld, op zeldzame en met uitsterven bedreigde dieren jagen. Dit ongeacht of dit in het betreffende
land is toegestaan of niet. Er dient een lijst met dieren te worden opgesteld waarop zulke dieren komen te staan.
Ook het vangen van vissen behoort tot oorspronkelijke voedselvoorziening van de mens. Vissen geschiedt
vandaag de dag niet alleen voor de consumptie: honderdduizenden Nederlanders gooien wel eens een hengeltje
uit waarna de vis doorgaans wordt teruggezet. Hoewel GLP dit accepteert vanuit het perspectief van het

natuurlijke gedrag van de mens willen we wel dat de belasting voor de vis zo minimaal mogelijk wordt gehouden.
De inkomsten van visaktes dienen ten goede te komen van het watermilieu, vistrappen en de visstand.

Permanente dierenopvang mogelijk maken
GLP wil dat er meer permanente dierenopvang komt. Veel van de huidige asiels bieden alleen de mogelijkheid tot
kortdurend verblijf, waarna de dieren worden gedood. Verder moet er een landelijk dekkend netwerk van
professionele opvangcentra en dierenambulances komen, met door de overheid gegarandeerde financiering voor
de opvang en verzorging van gevonden of afgestane dieren.

Natuur
GLP wil niet dat er verder op natuur wordt bezuinigd. De natuur en het landschap zijn van grote waarde voor onze
maatschappij. Zo voorziet de natuur ons van schone lucht en water, levert zij ons grondstoffen (bijvoorbeeld algen
en hout) en speelt zij een rol op het gebied van kwaliteit van leven en recreatie.

In stand houden en verbinden natuurgebieden
GLP vindt dat er zoveel mogelijk van de huidige natuur in stand gehouden moet worden. Verder moet er worden
geïnvesteerd om daar waar mogelijk natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. GLP wil in dit kader
ook dat de ecoducten die gebouwd zouden worden onder het kabinet Balkenende, maar die door Rutte niet
gebouwd werden, alsnog gebouwd worden.

Beschermde natuurgebieden in Waddenzee
GLP wil dat er in de Waddenzee omvangrijke natuurgebieden worden vastgelegd met een beschermde status,
om natuurherstel en herstel van de visstand te bevorderen. Visserij is in deze reservaten niet toegestaan. NB.
Uiteindelijk komt dit ook ten goede aan de visserij, aangezien deze afhankelijk is van een gezonde visstand. De
Waddenzee moet verder worden gevrijwaard van schadelijke activiteiten als olie- en gaswinning.

Groene hart moet groen blijven
De Randstad moet aantrekkelijker worden om in te wonen en te recreëren. Nu werken veel mensen binnen de
Randstad en wonen erbuiten. Dit zorgt voor files. GLP vindt dan ok dat het zogenaamde ‘groene hart’
behoudenmoet blijven Als het aan GLP ligt, blijft het groene hart groen. Daarnaast kan er gekeken worden of er
nieuwe groenvoorzieningen gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld op (tijdelijk) leegstaande bedrijfsterreinen.
Naast het genoemde groene hart moeten ook andere basisreserves aan ‘echte natuur’ worden ontzien.

