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Rij-advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’

Dr. R. Hillebrand
06 15359234

Geachte heer Blokhuis,
Met genoegen bieden wij u hierbij het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar
voedselsysteem’ aan. Het advies komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over
aanvullend beleid om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem (productie en
consumptie) te versnellen. Op 3 april neemt u samen met minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedseikwaliteit namens het kabinet het advies in ontvangst.
In Nederland is meer voedsel beschikbaar dan ooit tevoren, het is veilig en we betalen er relatief
weinig voor. Nederlands voedsel wordt efficiënt geproduceerd en wereldwijd geëxporteerd. Tegelijk
zijn er zorgen over de negatieve effecten van de productie en de consumptie van ons voedsel op het
milieu en de biodiversiteit, op onze eigen gezondheid en op het dierenwelzijn. Recent is daar de zorg
bij gekomen over de effecten van onze voedselproductie op de klimaatverandering. Een transitie
naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem is daarom urgent.
De afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt over beperking van de broeikasgas
uitstoot vergroten de urgentie van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem.
De
productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, zuivel en eieren, dragen in belangrijke
mate bij aan de broeikasgasuitstoot van dit systeem. In 2050 zal ons menu minder dierlijke
producten bevatten en zal de productieruimte voor de veehouderij kleiner zijn. De Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert om in het huidige voedselbeleid voor te sorteren op
deze ontwikkelingen. Zo kunnen de negatieve gevolgen van de noodzakelijke omschakeling worden
verkleind en de kansen die er 66k zijn benut. Met een voedselbeleid gericht op een duurzaam
en
gezond voedselsysteem worden de klimaat- en milieuproblemen in de veehouderij gemakkelijke
r
opgelost en wordt tegelijkertijd de leefomgeving gezonder.
—

—

Het advies wordt op 3 april ook aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en
Klimaat, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Van
Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer.
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