Uw rol in de transitie naar een toekomstbestendige,
diergerichte veehouderij: Kansen voor Provinciebesturen
De veehouderij verandert, maar welke richting moet het op? Volgens de Dierenbescherming moeten we naar
een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij die win-winsituaties biedt voor dier, boer, burger en milieu.
Dit toekomstbeeld wordt beschreven in het Deltaplan Veehouderij. Dit plan wordt de leidraad voor de projecten
die de Dierenbescherming op veehouderijbeleid zal oppakken en ondersteunen. Om de toekomstbestendige,
diergerichte veehouderij te bereiken moeten we allemaal samen werken.

Hoe ziet de toekomstbestendige, diergerichte veehouderij eruit?
Een diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij waarbij de behoeftes van het dier, de veehouder, de burger en het
milieu de uitgangspunten zijn. Dat betekent:
Dieren

Burgers

•

sterke, weerbare rassen

•

waardering voor de veehouderij

•

geen (of minimaal) transport

•

kiezen voor duurzame producten

•

gesloten, diergericht ontworpen bedrijven

•

consumptie van 70% plantaardige en 30% 		

•

toegang tot een uitloop/weidegang

dierlijke eiwitten

Veehouders

Milieu en natuur

•

goede economische positie

•

veehouderij in balans met natuur en milieu

•

meer werkplezier, meer waardering

•

veehouderij draagt bij aan 				

•

samenwerken in korte, hechte ketens

•

heldere afspraken over margeverdeling

•

nieuwe financieringsvormen om te investeren 		
in verduurzaming

www.deltaplanveehouderij.nl

biodiversiteit

Wat kunt u doen?

Faciliteer en stimuleer

Veel ontwikkelingen dragen al bij aan de transitie

•

veehouderij die goed is voor mens en dier.

naar een diergerichte veehouderij. We zetten hier
een aantal ideeën voor u op een rijtje:

Schets in de provinciale omgevingsvisie een duurzame

•

Stel een omschakelfonds in om het voor boeren makkelijker
te maken om te extensiveren of om te schakelen naar
duurzamere landbouw.

•

Stimuleer weidegang van rundvee, bijvoorbeeld via
kavelruil en subsidies om bedrijven geschikt te maken voor
weidegang. Verplaats bedrijven of koop ze uit als het niet
mogelijk is te zorgen voor een huiskavel groot genoeg om
hun rundvee te weiden.

•

Stimuleer initiatieven om diervriendelijkere producten in de
markt te zetten en te promoten.

•

Stimuleer dat veehouderijbedrijven zich openstellen voor
publiek. Vraag veehouders bij het aanvragen van een
Omgevings- en/of natuurbeschermingsvergunning invulling
te geven aan transparantie van hun bedrijf.

•

Spreek supermarkten aan op hun verantwoordelijkheid te
zorgen voor een eerlijk verdienmodel voor de hele keten.

•

Geef

als

provincie

in

de

eigen

consumptie

het

goede voorbeeld door in de catering plantaardige en
diervriendelijkere producten aan te bieden.
Limiteer en normeer
•

Vertaal het wenkend perspectief voor een duurzame
veehouderij in heldere, afrekenbare tussendoelen in de
provinciale Omgevingsverordening.

•

Laat veehouders hun bouw- en verbouwplannen toetsen
aan de methodiek van integraal duurzaam ontwerpen, zodat in
die plannen rekening wordt gehouden met de belangrijkste
behoeften van dier, boer, burger en milieu.

•

Zorg dat nieuwe stallen zo gesitueerd worden dat er
voldoende ruimte is voor uitloop/weidegang.

•

Sta uitbreiden van veehouderijbedrijven alleen toe als
elders minstens een zelfde capaciteit verdwijnt én alleen
als de duurzaamheid bovenwettelijk wordt verbeterd, wat
dierenwelzijn betreft gaat het dan om minstens het niveau

Samen komen we verder
De Dierenbescherming wil samen met u werken aan
de toekomstbestendige, diergerichte veehouderij, die
win-winsituaties biedt voor alle partijen. Zoals u ziet
zijn er al veel concrete dingen die u hiervoor kunt gaan
doen. Sommige stappen hebt u misschien al gezet,

van Beter Leven keurmerk 1 ster.
•

Sta geen luchtwassers op stallen meer toe, maar schrijf
directe scheiding en afvoer van mest voor, zodat niet alleen
buiten de stal de ammoniakuitstoot afneemt, maar ook in
de stal de lucht voor de dieren én hun verzorgers gezonder
wordt.

terwijl andere punten ingewikkelder lijken om mee aan
de slag te gaan.
Wij denken graag met u mee. Neem daarvoor contact

Het volledige Deltaplan Veehouderij en kansen voor andere

op met veehouderij@dierenbescherming.nl.

stakeholders kunt u vinden op www.deltaplanveehouderij.nl

