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samenvattend advies

(1) inleiding

De minister van LNV heeft de raad gevraagd te adviseren over de toekomst van de dierhouderij
in Nederland op een termijn van circa 20 jaar: de aard en omvang van de dierhouderij die zich
blijvend bewijst op de markt, voldoet aan alle voorwaarden en kan rekenen op maatschappelijk
draagvlak. De raad geeft naast zijn visie óók zicht op aanpak, planvorming en uitvoering.

(2) de plaats van de dierhouderij in de samenleving

dierhouderij in historisch en maatschappelijk perspectief
Vanouds vervullen dieren belangrijke functies in de maatschappij: economisch, ecologisch, en
sociaal-cultureel. Het bestaansrecht van de dierhouderij als economische activiteit is in discus-
sie gekomen door problemen met omgevingskwaliteit, dierenwelzijn en volksgezondheid. Ver-
dere liberalisering van markten en technologische ontwikkelingen lijken dat te versterken. Dat
ingrijpende veranderingen nodig zijn, is duidelijk. Maar hoe die er ook uit zien, dierhouderij zal
altijd een belangrijke rol spelen. Dat is het eerste uitgangspunt voor dit advies.
De dierhouderij heeft een hernieuwde ‘licence to produce’ nodig. Zij moet maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen zoals alle bedrijven in ons land, dus rekening houden met ecologische,
economische en sociaal-culturele aspecten én bijdragen aan maatschappelijke doelen. Aan die
voorwaarden zal de sector moeten voldoen. Dat is het tweede uitgangspunt voor dit advies.

(3) verkenning van de toekomst van de dierhouderij

trends, ontwikkeling en scenario’s,
Voor de toekomst zijn maatschappelijke trends en de ontwikkeling van de dierhouderij van be-
lang. Extrapolering laat de mogelijke scenario’s zien. Langs de as ‘zoöcentrisch-antropocen-
trisch’ kan de zoöcentrische benadering doorzetten: het dier als meer gelijkwaardig te zien, met
veel ruimte voor zijn ‘natuurlijke’ gedrag. Ook kan de antropocentrische benadering doorzetten,
het vanzelfsprekende gebruik en genetisch moduleren van het dier voor en door de mens.
Langs de as ‘natuurlijk-hightech’ kan enerzijds de trend naar meer natuurlijkheid in het dierhou-
derijsysteem doorzetten, maar anderzijds óók naar een verdere technologisering.

knelpunten en dilemma’s
a. gezondheid en welzijn van dieren. De kennis ván en de zorg óver dierenwelzijn vragen om
heroverweging van de huidige benadering in en rond de dierhouderij, die steeds minder als
aanvaardbaar wordt beschouwd. Maar een groot deel van de sector is thans sterk afhankelijk
van intensieve huisvesting, rationele verzorging en omvangrijke transporten van levende dieren.
Internationaal zijn de randvoorwaarden voor dierenwelzijn geformuleerd als de vijf ‘vrijheden’:
vrij van dorst, honger en ondervoeding, vrij van fysiek en fysiologisch ongerief, vrij van pijn,
verwondingen en ziekten, vrij om het normale gedrag te kunnen uitvoeren en vrij van angst en
chronische stress. De huidige praktijk beperkt zich echter tot marginale verbeteringen rond de
ergste knelpunten. Intussen wil de consument ‘eten zonder te weten’ en laat het aan de politiek
en actiegroepen over om verbeteringen aan te brengen.
� Er zal altijd discussie zijn over wat kan en mag. In die afweging moet het belang van het dier echter

meer ruimte krijgen, ook als dit grote gevolgen heeft voor de sector of de winkelprijzen.

b. voedselveiligheid en gezondheid. Voedsel is veiliger, maar óók meer in discussie dan ooit.
Mensen vragen steeds meer kwaliteit en accepteren steeds minder dat zij ziek kunnen worden
van dierlijk voedsel, dat steeds meer als ‘normaal’ product wordt beoordeeld. ‘Zero tolerance’ is
onmogelijk, dus moeten we leven met risico’s, maar de druk op minimalisering daarvan is groot.
Certificering, transparante ketens en traceerbare bronnen zijn daarbij essentieel.
� De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheid van producten ligt bij het bedrijfsleven. De overheid

moet harde randvoorwaarden stellen rond kwaliteit, transparantie en traceerbaarheid, maar ook rond
het bieden van keuzemogelijkheden aan en het informeren van de consument.
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c. omgevingskwaliteit. De landbouw staat aan de basis van het Nederlandse cultuurlandschap,
dat zich als zodanig in een groeiende belangstelling mag verheugen. Dieren speelden daarin
altijd een rol, maar een doelbewuste inzet om het landschap te onderhouden - zoals nu in veel
natuurgebieden - is nieuw. Ook om het veenweidelandschap te behouden zijn graasdieren no-
dig. De belangrijkste maatschappelijke functie van deze dieren verschuift van het leveren van
melk naar het onderhouden van landschap. Al grazend fungeren dieren ook als levend rekwisiet
in het decor. Een wei zonder koeien is niet compleet. Maar die functie wordt niet beloond. Ook
schapen en steeds vaker ook paarden worden een vertrouwd onderdeel van het landschap.
� De omgevingsaspecten van de dierhouderij zijn belangrijker dan voorheen. In plaats van “resultante”

is omgevingskwaliteit nu mede een motief voor het behoud van dierhouderij in Nederland. Dit vereist
andere keuzen en nieuwe mechanismen voor beloning.

d. economie en structuur van de dierhouderij. De structuur van de sector en het concurreren op
prijs zet boeren aan tot dierhouderijvormen met zo laag mogelijke kosten. De consument ver-
trouwt het aanbod zo lang het goed gaat en heeft weinig zicht op zijn eigen rol. De MKZ-crisis
heeft laten zien dat de verregaande optimalisering en kostenbesparing bedrijven kwetsbaar
heeft gemaakt: het gebrek aan tijdelijke opvangcapaciteit voor dieren veroorzaakte ernstige
welzijnsproblemen. In tegenstelling tot in het verleden worden de huidige bedrijven gekenmerkt
door specialisatie op één diersoort en in veel gevallen nog beperkt tot één enkel productiedoel
en vaak zonder grond. Nieuwe vormen van gemengde bedrijvigheid bieden een alternatief.
� Om maatschappelijke doelen in het productiesysteem te integreren, moet de overheid harde rand-

voorwaarden stellen aan industriële dierhouderijvormen en actief ‘alternatieve’ systemen stimuleren.

e. de vraag naar producten en diensten. De Nederlandse bevolking en het welvaartspeil groeien
en daarmee de vraag naar producten en diensten. De vraag naar dierlijke producten en dien-
sten verandert. Sommige functies verdwijnen of worden minder belangrijk (opkomst van vlees-
vervangers). Andere functies worden belangrijker (sport, ontspanning, esthetiek, landschapsbe-
heer). Dieren zullen een belangrijke, maar andere rol blijven vervullen in onze samenleving.
� Om meer zicht te krijgen op functie en aanvaardbaarheid van de dierhouderij in Nederland moeten

verschillende functies en diensten worden onderscheiden en tegen alternatieven afgewogen.

f. internationale omgeving, markt en kwaliteit. De Nederlandse dierhouderij produceert veel voor
de export. Daardoor zijn - naast de kwaliteitseisen van Nederlandse - óók de meer en sneller
veranderende eisen van Europese consumenten van belang. Door mondiale concurrentie zijn
voor Nederland nog nauwelijks kostprijsvoordelen te behalen en bovendien is de afhankelijk-
heid van importen groot. De afzet staat onder druk en dierziekten vormen een extra risico. Op
termijn zal Nederland moeten concurreren op kwaliteit. Alleen productievormen met een hoge
toegevoegde waarde, die aan controleerbare en gegarandeerde kwaliteitseisen voldoen, zullen
hier nog passend én economisch rendabel zijn. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
is nu vooral van belang voor inkomensondersteuning in de grondgebonden dierhouderij (rund-
vee, schapen). De uitbreiding van de EU en een nieuwe WTO-ronde nopen tot - mogelijk ingrij-
pende - aanpassingen. Het inkomensbeleid zal aan betekenis verliezen, ten gunste van het
plattelandsbeleid. Tevens zal meer aan de lidstaten worden overgelaten.
� Het exportargument weegt steeds minder op tegen de negatieve effecten van de dierhouderij. De

‘licence to produce’ zal worden gekoppeld aan (meer) kwaliteit: in productiewijze én producten. De
omvang van de dierhouderij neemt af, niet als doel maar als resultante van de ontwikkeling. Het EU-
kader biedt ruimte voor nationaal beleid voor de beheersfunctie van de grondgebonden dierhouderij.

g. de rol van de overheid. Dierenwelzijn, volksgezondheid en omgevingskwaliteit zijn een alge-
meen belang. Vanuit dat belang moet de overheid ambivalent gedrag aanpakken en ruimte
scheppen voor gevraagde veranderingen: het sociaal dilemma doorbreken dat ieder individueel
bijdraagt aan een ontwikkeling die we sámen ongewenst vinden. Tegelijk groeit het gevoel dat
relaties tussen burgers, organisaties en bestuur aan herdefiniëring toe zijn. De centrale positie
van de overheid is niet meer vanzelfsprekend en daarnaast vermindert en verandert zowel de
positie als de organisatie van de sector. De stuurkracht neemt af en de onzekerheid toe.
� Onduidelijkheid over de rol van de overheid schept onzekerheid voor burgers en bedrijven. Een helde-

re positiebepaling in deze van de overheid - en de andere partijen - is daarom essentieel.
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(4) de voorwaarden voor de dierhouderij van de toekomst

dierhouderij in veranderende tijden
De dierhouderij vervulde steeds de rol die de samenleving verlangde, ook nog met de schaal-
vergroting, productieverhoging en intensivering direct na de Tweede Wereldoorlog. Maar de
laatste decennia zijn er grote problemen met milieu, natuur en dierenwelzijn en zijn de maat-
schappelijke normen en waarden sterk in beweging. De dierhouderij is los komen te staan van
zijn fysieke en sociale omgeving. Door schandalen wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid
van de producten én de sector zelf. De uitbraken van ziektes belasten de hele samenleving. De
reguliere dierhouderij is in alle opzichten kwetsbaar geworden (economie, welzijn, ziekten) en
wordt eerder ervaren als overlast dan als een positieve bijdrage aan de omgevingskwaliteit.

de opgave: omslag naar ‘maatschappelijk ondernemen’
‘Maatschappelijk ondernemen’ in de zin van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt
nu algemeen als bestaansvoorwaarde voor bedrijven geaccepteerd. Een recent SER-advies,
dat verwijst naar OECD-Guidelines, bevestigt dat. Uitgangspunt is dat de geldende regels wor-
den gerespecteerd én dat wordt bijgedragen aan maatschappelijke doelen, óók boven het wet-
telijk minimum. De dierhouderij moet zich richten op de nieuwe maatschappelijke normen en
verwachtingen. Het exportargument zal in gewicht afnemen en dus geen excuus meer zijn voor
de onacceptabele omgevingsdruk, overlast en risico’s bij de huidige hoge productie. Het eco-
nomisch belang is niet altijd en overal doorslaggevend meer. Wel is en blijft het internationale
en EU-kader van belang, ook voor welke maatregelen op welk niveau mogelijk zijn. De produc-
tie in de dierhouderij zal moeten voldoen aan hogere kwaliteits-, veiligheids- en omgevingsnor-
men. Onder die druk zal een inkrimping ervan optreden en een verschuiving naar andere
markten.

De dierhouderij moet gaan voldoen aan de volgende voorwaarden:

� alle vormen van dierhouderij zijn in overeenstemming met de randvoorwaarden die
bodem, water, natuur en landschap stellen: er komen geen nieuwe milieuschulden bij
en er wordt bijgedragen aan het versneld aflossen van de bestaande

� voor welzijn en gezondheid van dieren zijn de ‘vijf vrijheden’ maatgevend bij de verde-
re ontwikkeling en met name inrichting van fokkerij, houderij, handel, transport en
slachterij

� veiligheid en traceerbaarheid staan bij productie centraal: niet voor ‘absolute’ veilig-
heid, maar voor maximale risicobeheersing door hantering van het voorzorgprincipe

� stofkringlopen in de dierhouderij zijn gesloten, waardoor alle dierhouderij - via voer en
mestafzet - grondgebonden is

� de vraag is bepalend: de algemene ‘vraag’ van de samenleving aangaande ethiek,
milieu en omgevingskwaliteit, én de meer individuele vraag van de consument naar
veilig en gezond voedsel, al dan niet in relatie tot de maatschappelijke aspecten

� de bedrijfsvoering is veerkrachtig in het opvangen van bijzondere weers- of marktom-
standigheden, de zorg voor de omgeving, dierziekten en andere calamiteiten.

(5) het realiseren van de noodzakelijke omslag

het Europese beleidskader
Sommige maatregelen zijn alleen in EU-verband mogelijk of zinvol en moeten dus dáár bepleit
c.q. voorbereid worden. Waar mogelijk moet ruimte worden gemaakt voor de noodzakelijke om-
slag in de specifieke Nederlandse situatie. De beleidsvrijheid binnen de EU-kaders moet secuur
worden bepaald. De verwachte aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (in
verband met uitbreiding EU en WTO) zal de inkomensondersteuning minder belangrijk en het
plattelandsbeleid belangrijker maken. De nationale zeggenschap groeit, zoals de huidige moge-
lijkheden van modulatie en cross-compliance al laten zien. Dat biedt ruimte voor onder andere
een eigen beleid voor de beheerfunctie van de grondgebonden dierhouderij.
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verschillende bedrijfsoriëntaties en regionale accenten
Ontwikkeling van de dierhouderij binnen de voorwaarden voor ‘maatschappelijk ondernemen’
hoeft niet te leiden tot één uniform eindbeeld op bedrijfsniveau. Er zijn zeker vier ontwikkelings-
richtingen mogelijk, met meng- en tussenvormen: vier verantwoorde oriëntaties voor de be-
drijfsontwikkeling, die naast elkaar kunnen voorkomen:
- in “reguliere dierhouderij” ligt het accent op de gangbare dierhouderij die is getransformeerd tot een

systeem dat voldoet aan alle eisen van maatschappelijk ondernemen
- ”biologische dierhouderij” lijkt sterk op de huidige biologische veehouderij, waarbij hoofddoel voedsel-

productie is, maar zij wordt benaderd als organisch element in de natuurlijke en sociale omgeving.
Verweving met de natuur en nieuwe samenwerkingsvormen maken deel uit van de bedrijfsopzet

- bij “multifunctionele dierhouderij” gaat het om een veelvoud van functies van de groene ruimte, waar-
van dierhouderij er één is, en niet persé de hoofdfunctie. De functiecombinaties geven aanleiding tot
nieuwe vormen van samenwerking tussen de dierhouderij en andere sectoren

- “belevingsdierhouderij” doet vooral recht aan de sociale en psychologische functies van dieren en
dierhouderij, zoals zorg. Dit type dierhouderij biedt verrassing, spontaniteit, schoonheid en zingeving.

Er zullen regionale verschillen zijn in de mate waarin de vier ontwikkelingsrichtingen zich voor-
doen, hetgeen tot op zekere hoogte ook gewenst is. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
dierhouderij moeten de huidige regionale verschillen het uitgangspunt voor de verdere ontwik-
keling vormen. Zo biedt Noord-Nederland ruimte voor de huidige, relatief grootschalige dierhou-
derij, grofmazig verweven met andere functies. In andere gebieden is er meer nadruk op multi-
functionaliteit en verweving, dan wel op de structurerende en richtinggevende nabijheid van
grote bevolkingsconcentraties. Slechts een beperkt aantal locaties zal geschikt zijn voor het
concentreren van intensieve veehouderij.

de cruciale rol van de ketens
Ketens blijken vaak niet meer dan losse schakels met zwakke verbindingen. Men levert aan en
betrekt van elkaar zonder goed inzicht in wat er in de andere schakels gebeurt. De verbindingen
vormen nu eerder risicomomenten dan punten van coördinatie. Ook is er een probleem met de
burger als consument in de keten. Diens koopgedrag wijkt vaak af van zijn maatschappelijke
opvattingen. Die kloof moet worden verkleind door goede informatie, brede keuzemogelijkhe-
den, maatschappelijke discussie en nieuwe arrangementen. Er zal een situatie ontstaan met
enerzijds korte ketens die producent en consument direct verbinden en anderzijds langere ke-
tens met een sterke verticale binding. In dat laatste type zullen de ketens de primaire produ-
centen nadrukkelijk aansturen. In beide typen ketens staat marktsturing en een goede borging
van de kwaliteit voorop. In de langere ketens zal dat ketenpartijen er toe brengen om systemen
op te zetten die de kwaliteit van product en productieproces met behulp van certificering vast-
leggen en garanderen aan afnemers. De overheid kan dan - als verantwoordelijke voor de bor-
ging van kwaliteitsnórmen - overstappen van de rol van ‘controleur in éérste instantie’ naar de
meer geëigende rol van ‘toezichthouder in láátste instantie’.
Voor de inrichting en het beheer van de ketens is het volgende van belang:
� doorgeven van informatie over producten en productiewijze, voor de traceerbaarheid van

de herkomst en eigenschappen van producten. Op die basis én het structureel bieden van
keuzemogelijkheden kan de consument worden aangesproken op de maatschappelijke
effecten van zijn koopgedrag

� inzetten van eventuele aanvullende financiële prikkels, maar altijd via de overheid: onder-
steunende prijsafspraken zijn geen zaak voor de ketenpartijen

� opsporen van risicomomenten in de keten en daarop ingrijpen via ‘Hazard Analysis of Criti-
cal Control Points (HACCP)’ als methode van certificering door de gehele keten heen

� organiseren van regie van ketens als geheel, met duidelijkheid over wie waarvoor de ver-
antwoordelijkheid heeft, zodat onder meer snel en effectief kan worden opgetreden als dat
nodig is; transparante ketenbeheersing óók realiseren i.v.m. het publieke toezicht

� stimuleren van het participeren van consumenten in de ketens: door ketenverkorting, ge-
richt groen beleggen, afnemerscontracten, aanschaf regionale producten, etc.

� geven van ruimte en zonodig tijdelijke steun aan samenwerkingsverbanden (van produ-
centen of van verschillende partijen binnen of buiten de keten) om hun rol als nieuwe
‘change agents’ voor creativiteit, innoverend vermogen en mobilisering in te vullen.



sa
m

e
n

v
a

tt
in

g

V

(6) conclusies en aanbevelingen

drastische aanpak, maar geen afbraak
In de huidige crisissfeer wordt gezocht naar drastische oplossingen. Een drastische aanpak is
nodig, maar geforceerde sluiting van grote aantallen bedrijven acht de raad ongewenst. Hij gaat
er van uit dat er ook in de toekomst plaats is voor dierhouderij, mits de zorg voor dieren en om-
geving centraal staat en zo de waardering van de samenleving wordt herwonnen. Die ‘dierhou-
derij van de toekomst’ moet het uitgangspunt zijn voor het omvormingsproces. De valkuil moet
worden vermeden dat de huidige situatie als uitgangspunt en norm voor de toekomst
wordt gezien! Het heden is wél de uitgangssituatie bij het uitwerken van concrete maatregelen,
het mobiliseren van alle betrokkenen en het aanpassen van het instrumentarium.

aanzet tot operationalisering van de voorwaarden voor ‘maatschappelijk ondernemen’
‘Maatschappelijk ondernemen’ in de zin van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt
nu algemeen als bestaansvoorwaarde voor bedrijven geaccepteerd. Een recent SER-advies,
dat verwijst naar OECD-Guidelines, bevestigt dat. Uitgangspunt is dat de geldende regels wor-
den gerespecteerd én dat wordt bijgedragen aan maatschappelijke doelen, óók boven het wet-
telijk minimum. De dierhouderij moet zich richten op de nieuwe maatschappelijke normen en
verwachtingen. Deze voorwaarden voor ‘maatschappelijk ondernemen’ in de dierhouderij moe-
ten worden geoperationaliseerd tot een ‘programma van eisen’, waaraan binnen 10 jaar moet
worden voldaan. Het concentreren van niet op bedrijfsniveau grondgebonden dierhouderij, en
het beëindigen van diertransporten zijn wellicht niet geheel binnen deze periode te realiseren,
maar in elk geval wel binnen 15 jaar. Door hiervoor concrete tussendoelen te hanteren, wordt
op deze punten druk op het omvormingsproces gehouden.
Voorop moet staan dat dit wordt opgenomen in één integrale aanpak, en dat er onder regie en
eindverantwoordelijkheid van het rijk een totale omslag op gang wordt gebracht en gehouden.

Een eerste operationalisering ziet er als volgt uit:
� compartimenteren van dierhouderij en direct verbonden bedrijven (slachterijen e.a.) binnen Nederland,

ten behoeve van ziektepreventie en -bestrijding en het zo kort mogelijk sluiten van stofkringlopen
� concentreren van de niet op bedrijfsniveau grondgebonden dierhouderij, d.w.z. waar dat ruimtelijk

(ecologisch, economisch) kan worden ingepast. De vormgeving van deze bedrijven (varkensflats of
niet?) vooral benaderen als een sociaal-culturele kwestie

� beperken van het transport van levende dieren in tijd, afstand en frequentie, vanwege welzijn, milieu en
ziekteverspreiding. Dieren behoudens de gang naar het slachthuis hoogstens één keer vervoeren, ge-
durende maximaal 8 uur, over hooguit 500 km

� eisen van de direct grondgebonden dierhouderij dat naast melk en vlees ook omgevingskwaliteit wordt
geproduceerd, conform een Goede Landbouw Praktijk (GLP) en structureel te belonen ‘plus’-pakketten

� eisen van de in speciale zones te concentreren niet direct grondgebonden dierhouderij dat de stof-
kringlopen worden gesloten in de vorm van ‘gemengde bedrijvigheid op afstand’, binnen maximaal 400
km. Dit in de vestigingsvergunning opnemen

� benutten van restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie om stofkringlopen te sluiten, dat wil zeg-
gen onder certificering en effectieve controle en dáár waar dat veilig en ecologisch verantwoord is

� uitwerken van de dierenwelzijnsaspecten (vijf vrijheden) naar normen en regels, mede gebaseerd op
een directe interactie met de samenleving

� vergroten van de noodzakelijke veerkracht in de bedrijfsvoering door de eisen kwalitatief te beschrij-
ven, en bedrijven of sectoren zelf te laten aangeven hoe zij daaraan invulling geven

� zorgen dat alle producten - ook de ingevoerde - die op de Nederlandse markt komen voldoen aan
scherpe normen voor voedselveiligheid en volledige traceerbaarheid

� zorgen dat de burger als consument kan rekenen op keuzemogelijkheden én de bijbehorende kwali-
teits- en herkomstinformatie, teneinde hem op die basis te kunnen aanspreken op zijn maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid. Prijsprikkels overwegen

� stimuleren dat burgers directer bij de productie zijn betrokken, al dan niet op basis van nieuwe korte
ketens: als consument, stakeholder of zelfs shareholder

� benutten van de behoefte van consumenten aan veilig en gezond voedsel om druk te zetten op de
voortgang én ten behoeve van de legitimatie van de totale omslag, dus inclusief welzijns- en omge-
vingsaspecten.
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van crisismanagement naar transitiemanagement
Het overheidsoptreden rond de dierhouderij was de afgelopen jaren vooral crisismanagement.
Zoals ook het advies van de denkgroep Wijffels vaststelde, is de problematiek weerbarstig maar
is een fundamentele verandering onontkoombaar. De roep om verandering moet worden omge-
zet in een handelingsperspectief om het proces daadwerkelijk en effectief in gang te zetten en
alle partijen te betrekken. Het ligt op de weg van de minister van LNV om een procesontwerp
voor verandering op te stellen en de regie te nemen bij de uitvoering.
De beoogde verandering is een operatie die moet worden vergeleken met het Deltaplan en de
mijnsluiting en revitalisering in Zuid-Limburg. Nu is een transitieplan voor de dierhouderij nodig:
met scherpe uitgangspunten en ambitieuze doelen en budgetten, dat voorziet in een langdurige
en gecoördineerde inspanning door achtereenvolgende kabinetten en dat ook duidelijk maakt
dat de boeren er niet alleen voor staan. De raad meent dat dit in het eerstvolgende regeerak-
koord geregeld kan en moet worden. De term ‘plan’ moet hier niet worden opgevat als een
bouwwerk van concrete maatregelen en instrumenten. Wel legt het de doelen en de meerjarige
inzet van middelen vast, geeft het zicht op en de marges voor de transitieprocessen en be-
schrijft het de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

de contouren van een ‘transitieplan voor de dierhouderij’
De problematiek strekt zich uit over veel verschillende beleidsvelden en -niveaus. Dat vraagt
een aanpak met aandacht voor de samenhang. Integraliteit is essentieel dus opknippen in losse
projecten moet worden voorkomen. Het te ontwerpen transitieplan moet garant staan voor een
consistente en continue lijn van de rijksoverheid - inhoudelijk en materieel - waarmee het de
basis is voor het vertrouwen én betrokkenheid van de maatschappij en de direct betrokkenen.
DOELEN EN TERMIJNEN. Het transitieplan moet het doel en de ambitie hebben de omslag
naar ‘maatschappelijk ondernemen’ in de dierhouderij binnen 10 (deels 15) jaar te realiseren.
Het plan beschrijft de te bereiken situatie in termen van voorwaarden, tijdpad en tussendoelen.
RUIMTELIJK EN BELEIDSMATIG KADER. In het transitieplan moeten de kaders worden ge-
schetst waarbinnen de beoogde omslag moet plaatsvinden: nationale wetgeving, het Europees
beleidskader en de ruimte voor verschillende oriëntaties én regionale accenten. Een kernvraag
is welke maatregelen mogelijk én effectief zijn, zónder concurrentieverstoring in Nederlands of
Europees verband en wat te doen indien moet worden gekozen voor concurrentie óf kwaliteit.
WERKPROGRAMMA. Het plan moet zicht geven op de punten waaraan gewerkt moet worden,
maar niet in de vorm van uitgewerkte maatregelen. Het is essentieel dat maatregelen - hoewel
geïnitieerd en geregisseerd door het rijk - in overleg mét en waar mogelijk dóór de betrokken
partijen (inclusief andere overheden) worden uitgewerkt en uitgevoerd.
Voor de opmaak van dit werkprogramma draagt de raad de volgende punten aan:

PRODUCTIE:
� nieuwe grondgebondenheid, compartimentering en het concentreren van intensieve veehouderij

hoog op de agenda zetten en snel op gang brengen
� eindbeeld en tijdsbestek van deze omvorming vastleggen in de Vijfde Nota RO deel 3 en in SGR 2
� de omvorming - en met name compartimentering en concentratie - begeleiden met de opkoop van

productierechten, ruimte-voor-ruimte, verplaatsingsregelingen en zonodig aanvullende instrumenten
� prestaties in het omgevingsbeheer binnen de Goede Landbouw Praktijk (GLP) in concrete codes

vastleggen en daarmee in Europa een voorbeeldfunctie vervullen
� het GLP-plus-beheer structureel belonen via pakketten die voor alle belangstellende boeren toegan-

kelijk zijn, d.w.z. waar en voorzover doorberekening niet via de markt kan
� vernieuwers en nieuwe samenwerkingsverbanden ruimte geven: niet in doelen en tijdpad maar in

vormgeving en instrumentatie; hen zonodig ook tijdelijk steun geven om hun rol als de nieuwe ‘chan-
ge agents’ in te vullen. Bestaande collectieven uitdagen vernieuwingen breed in te voeren

� de transportbeperkingen stapsgewijs uitwerken en realiseren, maar met het lange termijndoel voor
ogen, zodat korte termijnmaatregelen ook een voorbereiding zijn op noodzakelijke vervolgstappen

� voor de bedrijfsontwikkeling uitgaan van meerdere oriëntatiemogelijkheden, die naast elkaar voorko-
men maar in een zodanige mix dat wordt aangesloten op regionale verschillen in ruimte en kwaliteit.

KETENS:
� informatie over producten en productiewijze effectiever in de ketens doorgeven; zo mede zorgen voor

de traceerbaarheid van de herkomst en eigenschappen van producten en ‘de burger in de consu-
ment’ aanspreken op de maatschappelijke effecten van zijn koopgedrag
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� met de retailorganisaties een convenant sluiten over het productenaanbod en het aanbieden van de
bijbehorende informatie over kwaliteit, productiewijze en herkomst

� ondersteunende prijsmaatregelen aan de overheid overlaten; daarbij in eerste instantie denken een
hoog BTW-tarief of een heffing op producten met een lage kwaliteit

� regie van ketens als geheel regelen, met duidelijkheid over wie waarvoor de verantwoordelijkheid
heeft, zodat onder meer snel en effectief kan worden opgetreden als dat nodig is

� risicomomenten in de keten opsporen en daarop ingrijpen via ‘Hazard Analysis of Critical Control
Points (HACCP)’, als methode van certificering door de gehele keten heen

� participatie van consumenten in de ketens stimuleren door nieuwe ketenconstructies, beleggings- en
participatievormen, afnemerscontracten en andere arrangementen mogelijk te maken.

BELEIDSCOÖRDINATIE:
� beleid uit verschillende domeinen koppelen: generiek, op ketens gericht en op de gebiedskwaliteit

gericht beleid. Hierbij o.m. de positieve en negatieve ervaringen met Reconstructiebeleid benutten
� gebrek aan opvolgers en emigratietendens strategisch gebruiken; deels voor krimp van aantal boeren

en/of veestapel (intensiveren opkoop) en deels door met flankerende maatregelen (fiscaal, grond- en
ruimtelijk beleid) jonge boeren op gang te helpen, maar dan alleen binnen de nieuwe voorwaarden

� voor omgevingsbeheer naast de agrarische natuurverenigingen ook nieuwe collectieve organisatie-
vormen verkennen: bijvoorbeeld ‘trusts’ voor financiering en beheer van rurale gronden

� afrekenen met het verleden: geen nieuwe milieubelasting veroorzaken en de milieuschuld aflossen:
zonodig met collectieve middelen, zoals men dat ook in andere sectoren veelal opportuun acht

� dierenwelzijn bevorderen door betere informatievoorziening via de keten, maar óók door het instellen
van burgerpanels voor discussie over de minimumeisen bij houderij, transport etc.

� gewenste maatregelen tijdig in Brussel aankaarten om de ruimte af te tasten en extra ruimte te
scheppen: waar mogelijk in bredere coalities en mede gericht op het toekomstige (Plattelands)beleid.

MIDDELEN. Het plan geeft zicht op de aanzienlijke investeringen voor het veranderingsproces
en omvat ook een sociaal plan dat desinvesteringen en reorganisaties begeleidt. De herkomst
van de noodzakelijke middelen wordt geschetst en voor de looptijd van het transitieplan vast-
gelegd. De middelen kunnen voor een deel komen uit het verleggen en effectiever inzetten van
bestaande geldstromen, waaronder die uit Europa. De Europese inkomenssteun kan maximaal
worden ingezet voor vernieuwing, bijvoorbeeld door modulatie (tot 20%). Daarnaast zal echter
ook een aanzienlijke meerjaren-reservering uit de nationale publieke middelen nodig zijn.
REGIE. Om de regie van het veranderingsproces te kunnen voeren, is een minister - een mi-
nister van LNV - met coördinerende bevoegdheden nodig. Deze moet worden ondersteund door
een Task Force waarin het rijk samen met ondernemers, banken, maatschappelijke organisa-
ties en overheden het procesontwerp nader uitwerkt, tot uitvoering brengt en volgt. De rijksregie
bestaat tenminste uit: (1) het opstellen en communiceren van het transitieplan (2) het erop toe-
zien dat de noodzakelijke initiatieven tijdig en gericht worden ingezet, (3) het monitoren van de
voortgang en (4) het ingrijpen bij onvoldoende voortgang
MONITORING. Het plan beschrijft de systematiek waarmee wordt gevolgd of het proces goed
verloopt en verantwoording aan de samenleving wordt afgelegd. Zoals de jaarlijkse milieu- en
natuurbalansen kan ook een dergelijke balans voor de dierhouderij worden uitgebracht, met
aandacht voor àlle functies en aspecten. Daarvoor zijn goede indicatoren en adequate uitvoe-
ringsinstanties nodig. De Nederlandse Voedselautoriteit (i.o.) kan de monitoring voor de aspec-
ten voedselveiligheid en gezondheid en welzijn van dieren behartigen, de planbureaus voor
milieu, natuur en ruimte (i.o.) de aspecten landschap, milieu, natuur en ruimte.
INZET EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN PARTIJEN. De regie en eindverantwoordelijk-
heid voor het transitieproces liggen bij het rijk. De problematiek beslaat meerdere beleidsvel-
den, tot op Europees en mondiaal niveau. Beslissingen moeten gecoördineerd genomen en
uitgevoerd worden en dat vraagt een samenhangende aanpak. Het opknippen in losse projec-
ten en het ontstaan van een nog grotere regeldichtheid moet voorkomen worden. De provincies
moeten een hoofdrol spelen bij de uitvoering van maatregelen en projecten, en de gemeenten
betrekken bij het proces en de daadwerkelijke uitvoering.
Van de marktpartijen moet een inzet worden verwacht die in overeenstemming is met hun be-
langen op de lange termijn. De sector moet de volledige aansprakelijkheid voor de lopende za-
ken nemen, ook voor ‘de verkoop die tijdens de verbouwing gewoon doorgaat’, dus voor de
kwaliteits- en veiligheidseisen conform de actueel geldende uitgangspunten.





1

inhoudsopgave

1 inleiding     3

2 de plaats van de dierhouderij in de samenleving     5
2.1 dierhouderij in historisch en algemeen maatschappelijk perspectief
2.2 dierhouderij en ‘maatschappelijk ondernemen’

3 verkenning van de toekomst van de dierhouderij   11
3.1 maatschappelijke trends
3.2 de ontwikkeling van de dierhouderij
3.3 theoretische scenario’s voor de toekomst
3.4 knelpunten en dilemma’s

4 de voorwaarden voor de dierhouderij van de toekomst   27

5 het realiseren van de noodzakelijke omslag   31
5.1 het Europese beleidskader
5.2 ruimte voor verschillende oriëntaties
5.3 regionale verschillen en accenten
5.4 de rol van boeren, ketens, markt en overheid
5.5 vervolgvragen

6 conclusies en aanbevelingen   43

bijlagen

  1 adviesaanvraag   53

  2 samenstelling van de werkgroep   57

  3 externe consultaties   59

  4 ronde tafelbijeenkomst   67

  5 gezondheid en welzijn van dieren   75

  6 voedsel van dierlijke oorsprong en volksgezondheid   83

  7 markt en economie   87

  8 schetsen van deelsectoren   93

  9 omgevingskwaliteit: ruimte, landschap en milieu 103

10 lijst van gebruikte afkortingen 105

11 geraadpleegde literatuur 107



2



3

1 inleiding

adviesvraag, afbakening en begripsbepaling
De adviesvraag (zie bijlage 1) betreft de omvang en aard van de dierhouderij op langere termijn.
De raad heeft gekozen voor een tijdshorizon van circa 20 jaar. De overheid streeft naar een
duurzame, schone en veilige dierhouderij die voldoet aan maatschappelijke randvoorwaarden.
Het gaat om dierhouderij die zich op langere termijn kan bewijzen op de (internationale) afzet-
markten, voldoet aan voorwaarden die de overheid aan de sector stelt en kan rekenen op
maatschappelijk draagvlak. In de adviesvraag is als hoofdvraag gesteld welke ontwikkelings-
richtingen en bedrijfsstrategieën op langere termijn perspectief hebben. De adviesvraag con-
stateert tevens dat er een spanningsveld ligt tussen het stellen van hogere (nationale) eisen
aan de dierhouderij en het tegelijkertijd toenemen van de internationale concurrentie en formu-
leert op grond daarvan als uitgangspunt dat de dierhouderij zich daarom zal dienen te richten
op hogere marktsegmenten.

Het advies richt zich op de volgende specifieke punten:
� de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, en ontwikkelingen in de markt
� de betekenis van die ontwikkelingen voor de omvang van de primaire sector en de daarmee

verbonden toeleverende en verwerkende industrie en handel
� de perspectieven voor de primaire sector en de verbonden industrie en handel
� de organisatie van de ketens met het oog op kwaliteitsborging en flexibiliteit om te reageren

op marktontwikkelingen, waaronder mechanismen voor coördinatie tussen de schakels in de
keten en nieuwe mechanismen voor prijsvorming

� het veranderproces en de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwer-
king in de sector

� enkele specifieke ontwikkelingsrichtingen: bedrijventerreinen voor niet-grondgebonden dier-
houderij, nieuwe vormen van gemengde bedrijven en op kennisexport gerichte ontwikkeling.

De adviesvraag spreekt over ‘dierhouderij’. Dit begrip is ruimer dan ‘veehouderij’ en brengt ook
andere functies van dieren in beeld naast het bedrijfsmatig houden van landbouwhuisdieren
voor productiedoeleinden. Voorbeelden van andere functies zijn recreatie, gezelschap, gebruik
als laboratoriumdier en beheer van natuurgebieden. Dierhouderij wordt niet in isolatie bezien
maar als onderdeel van productieketens en in relatie tot de kwaliteit en het gebruik van de
groene ruimte. De raad acht daarom het onderscheid tussen aan de grond gebonden dierhou-
derij enerzijds en de intensieve dierhouderij anderzijds van groot belang. Aandacht krijgen:
rundvee, schapen en geiten in de grondgebonden dierhouderij en vleeskalveren, varkens en
pluimvee in de intensieve veehouderij. Tevens wordt aandacht besteed aan de paardenhouderij
omdat deze qua grondgebruik een toenemende betekenis krijgt in het landelijk gebied. Gezel-
schapsdieren en pelsdieren blijven in dit advies buiten beschouwing.

context
In Voedsel en Groen (LNV, 2000) geven de bewindslieden van LNV aan wat zij als de uitdagin-
gen en ambities zien voor het agrocluster tot 2010 en welke bijdrage de overheid daaraan kan
leveren in wisselwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellin-
gen. Belangrijke thema’s zijn: maatschappelijk verantwoord ondernemen, kennis en innovatie
en de internationale dimensie. In ‘Het belang van samenhang’ (RLG 2000, 00/3) schetste de
raad een perspectief voor de landbouw in een integraal kader voor het landelijk gebied, afge-
stemd met andere functies. Belangrijke thema’s zijn: instellen op veranderingen, de uiteenlo-
pende maatschappelijke signalen serieus nemen, alert zijn op afstemming en integratie en be-
vorderen van een lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering.

Gedurende de voorbereiding van het advies is de dierhouderij vrijwel voortdurend voorpagina-
nieuws geweest; dit werd nog sterker na de uitbraak van MKZ. Dat bracht veel organisaties
ertoe - in een aantal gevallen gezamenlijk - een visie op de toekomst van de dierhouderij uit te
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brengen: o.a. de Dierenbescherming, de Stichting Natuur en Milieu, het Rathenau Instituut, LEI-
DLO en LTO. Het advies van de denkgroep Wijffels (mei 2001) stelde vast dat een fundamen-
tele verandering onontkoombaar is. De raad beschouwt zijn advies als een bijdrage aan deze
actuele discussie én met name ook aan de stappen die daarna in de sfeer van aanpak, plan-
vorming en uitvoering nodig zijn.

voorbereiding en opbouw van het advies
Het advies werd voorbereid door een werkgroep uit de raad, aangevuld met enkele externe
deskundigen onder voorzitterschap van het raadslid mw. G.W. van Montfrans-Hartman (zie bij-
lage 2). In het kader van de voorbereiding werd een groot aantal consultaties uitgevoerd (zie
bijlage 3) en werd daarna ook een ronde tafel-bespreking gehouden (bijlage 4).

Hoofdstuk 2 bevat een schets van de plaats van de dierhouderij in de Nederlandse cultuur, ge-
schiedenis en economie, alsmede van de dierhouderij in het licht van ‘maatschappelijk onder-
nemen’. Hoofdstuk 3 is een verkenning van de toekomst van de dierhouderij. Deze bestaat uit
een schets van maatschappelijke trends en de ontwikkeling van de dierhouderij. Op basis daar-
van wordt een aantal theoretische scenario’s beschreven, dat een aantal dilemma’s en keuzen
in beeld brengt. Hoofdstuk 4 vormt het scharnier van het advies. De raad geeft daarin aan wat
de voorwaarden zijn waaraan de dierhouderij dient te voldoen om een vorm van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen te heten en duurzaam te zijn. Aldus wordt een ‘streefbeeld’ ge-
schetst. Dit streefbeeld wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt, waarbij onderscheid wordt ge-
maakt tussen de inhoud van de ontwikkeling van de dierhouderij (wat), regionale differentiatie in
ontwikkelingsrichtingen (wat kan waar) en de wijze waarop de veranderingsprocessen vorm
krijgen (hoe). Hoofdstuk 6 tenslotte bevat conclusies en aanbevelingen.

In de bijlagen is - naast de reeds genoemde informatie over de wijze van het tot stand komen
van het advies - ook achtergrondinformatie opgenomen over uiteenlopende inhoudelijke as-
pecten van de dierhouderij.
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2 de plaats van de dierhouderij in de samenleving

In paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de positie van de dier-
houderij in de samenleving, met een korte historische terugblik. Ingegaan wordt op de relatie
tussen de mens en het dier, voedselproductie, andere functies van dieren, ruimtegebruik, na-
tuur en landschap, dierhouderij als economische activiteit en de rol van de overheid tegenover
andere partijen. Voor de toekomst zijn uiteenlopende ontwikkelingen denkbaar, maar daarin
zullen dieren altijd een belangrijke rol spelen, hoe dan ook. Dit is het eerste uitgangspunt voor
dit advies.
In paragraaf 2.2 gaat de raad in op ‘maatschappelijk ondernemen’ – in de zin van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen - als de basis voor alle bedrijvigheid in ons land, en daarmee
ook voor de dierhouderij. De voorwaarden voor het maatschappelijk functioneren van de dier-
houderij moeten worden geformuleerd en daaraan zal de bedrijfstak moeten (gaan) voldoen. Dit
is het tweede uitgangspunt voor dit advies.

2.1 dierhouderij in historisch en algemeen maatschappelijk perspectief

tienduizend jaar landbouwhuisdieren
De eerste landbouwhuisdieren werden tienduizend jaar geleden gedomesticeerd: geiten en
schapen waarschijnlijk het eerst, later gevolgd door runderen, varkens, pluimvee en paarden.
Daarmee kwam een einde aan de ontberingen van het primitieve leven als ‘jager-verzamelaar’
en begon een levenswijze in nederzettingen waar de bewoners zich voedselzekerheid ver-
schaften door primitieve vormen van landbouw en dierhouderij. Domesticatie van dieren en ont-
staan van vroege vormen van dierhouderij worden daarmee één van de meest ingrijpende ge-
beurtenissen in de historie van de mens (De Jonge en Goewie, 2000). De mens tracht altijd zijn
leefomgeving aan te passen aan zijn wensen. Gebieden zonder dierhouderij werden voor de
mens onbewoonbaar. In veel gebieden van de wereld produceren mensen veel meer dierlijke
producten dan voor de voedselvoorziening direct noodzakelijk is. Dat blijkt niet uniek te zijn voor
de twintigste eeuw en voor Nederland. Ook duizenden jaren geleden was er al sprake van
overproductie. Zo werd de geit rond de Middellandse Zee al vroeg in de geschiedenis een sta-
tussymbool, waardoor het aantal geiten in korte tijd toenam, wat leidde tot overbegrazing, uit-
putting van de bodem en tenslotte erosie.

ontwikkeling van de mens-dier-relatie
Het karakter van de mens-dierrelatie in de dierhouderij is lange tijd stabiel gebleven. In de histo-
rie van de mens-dier-relatie is het dier in het dagelijks leven van de mens geleidelijk een andere
rol gaan spelen. In de oudheid leefden mensen vaak onder één dak met hun dieren en het
aantal dieren dat gehouden werd was overzichtelijk. In de loop der geschiedenis werd het aan-
tal mensen dat met dieren te maken had, onder invloed van verstedelijking en toenemende
specialisatie onder de beroepsbevolking, geleidelijk kleiner. In de dierhouderij nam het aantal
dieren toe, al bleef het individuele karakter van de mens-dier-relatie lange tijd behouden. Hoe-
wel Nederland al langer een exporteur van dierlijke producten was, onder invloed van de stede-
lijke concentraties in het westen, de gerichtheid op internationale handel en het liberale han-
delsbeleid, hebben zich pas in de afgelopen 40 jaar in dit opzicht drastische wijzigingen voor-
gedaan. Door de bevolkingsaanwas en de naoorlogse welvaartstijging breidde de dierhouderij
zich sterk uit. Door verdere internationalisering van de handel, toenemende concurrentie, hoge
grondprijzen, lage transportkosten, hoge arbeidslonen en steeds kleinere winstmarges kwam de
naoorlogse dierhouderij in een draaikolk van vernieuwingen terecht met als kenmerken snel
toenemende schaalvergroting, specialisatie en mechanisatie van de dierlijke productie. De vee-
houder werd meer afhankelijk van de leverancier van veevoer, de slachterij en de bank, verloor
zijn vrijheid in de keuze van de wijze van produceren en behandeling van het dier en verloor in
de meeste gevallen het directe contact met de consument.
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Een meer fundamentele wijziging in de mens-dierrelatie is de recente tendens om dieren als
meer gelijkwaardig aan de mens te zien dan enkele eeuwen geleden. Landbouwhuisdieren
werden aanvankelijk benaderd vanuit een utilitaristisch standpunt, ook al was er aarzeling om
het dier te doden. Dat dieren ook rechten kunnen hebben, is een notie die terug gaat tot de
achttiende eeuw en geleidelijk meer aanhang vindt. Deze ontwikkeling wordt soms vergeleken
met de ontwikkeling van het denken over andere menselijke rassen en over slavernij. In de
maatschappij ontstaat hierdoor toenemende kritiek op de wijze van bejegening van landbouw-
huisdieren. De Dierenbescherming die werd opgericht in 1864 is daarvan het institutionele be-
wijs. Meer recent is de opkomst van actiegroepen (Wakker Dier, Dieren Bevrijdingsfront) die
een militanter optreden kiezen om op te komen voor de rechten van het dier. Ethische over-
wegingen en economische belangen komen scherper dan voorheen tegenover elkaar te staan.

dieren als voedsel
Van oudsher zijn dieren belangrijk geweest in het vervullen van onze behoefte aan voedsel.
Hoewel de mens zich zonder voedsel uit dierlijke bron kan voeden, eten de meeste mensen
graag vlees, vis, kaas en eieren. Ouders zijn er nog steeds diep van doordrongen dat kinderen
melk moeten drinken. Vlees is relatief duur ten opzichte van andere eiwitbronnen zoals peul-
vruchten en soja. De vleesconsumptie stijgt dan ook met het inkomen. Op wereldschaal is nog
een flinke toename te verwachten in de vraag naar dierlijke producten. In Nederland is het ver-
zadigingsniveau nabij. De vleesconsumptie heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd. De consu-
ment heeft wel steeds meer belangstelling voor bijzondere dierlijke producten. De vraag naar
duurdere vleessoorten groeit. De vraag naar parelhoenders en geitenkaas vertonen een stij-
gende lijn. Ook neemt de vraag naar biologische zuivel toe. De fysiologische behoefte aan dier-
lijk eiwit is meer dan vervuld; nu is het tijd voor producten die ook andere behoeften bevredigen,
zoals de behoefte aan status, erkenning en identiteit. Immateriële producteigenschappen - zo-
als diervriendelijkheid of exclusiviteit - komen hieraan tegemoet.

recreatie, zorg en educatie
Voor de recreant is een wei zonder koe niet compleet (Ketelaar-de Lauwere, e.a., 2000a). Ook
het paard begint weer een vertrouwd onderdeel van het landschap uit te maken. De laatste ja-
ren is de paardenhouderij enorm gegroeid. Heeft de koe vooral een decor- en symboolfunctie,
tussen mens en paard ontstaat vaak een diepere band. Paarden hebben veel te bieden: ont-
spanning, uitdaging en liefde, maar ook status en inkomen. Ook de zorgboerderij is in opkomst.
Dieren vervullen in de zorg een bijzondere rol. Dierenverzorging is een dagelijkse routine,
waardoor deze ook goed geschikt is voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten. Contact met
dieren voegt aan het werk een speciale dimensie toe. Niet nieuw, maar van onverwoestbaar
belang is de rol van dieren in educatie. Het bekijken, bestuderen en knuffelen van dieren in die-
rentuinen en kinderboerderijen blijft een onmisbaar deel van het kinderbestaan.

natuur en landschap
De Nederlandse cultuurlandschappen zijn tot stand gekomen in wisselwerking met de land-
bouw. Het dier heeft dus altijd een rol gespeeld in landschapsvernieuwing en -onderhoud. Het
doelbewust inzetten van dieren om het landschap te onderhouden - zoals nu in veel natuurge-
bieden gebeurt - is een tamelijk nieuwe functie. Maar ook in het cultuurlandschap is die dieren-
rol belangrijk. Want als de Nederlandse melkveehouderij serieus in de problemen komt, wat
moet er dan van ons polderlandschap worden? Om het cultuurhistorisch interessante veenwei-
delandschap te behouden, zullen graasdieren - melkkoeien of andere grote grazers - blijvend
moeten worden ingezet. De belangrijkste functie van de dieren verschuift dan van het leveren
van melk en vlees naar het onderhouden van het landschap. Een dubbelrol: al grazend fungeert
het dier ook als levend deel van het decor voor de recreant.

twee economische clusters: grondgebonden en intensieve veehouderij
De dierhouderij maakt deel uit van productieketens met een aantal schakels die aan het boer-
derijstadium vooraf gaan en erop volgen tot bij de eindafnemer, de consument in binnen- en
buitenland. Tot deze ketens behoren primaire landbouwbedrijven, ondernemingen die toeleve-
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ren (veevoer, machines, stallen), verwerken (slachterijen, vleesindustrie, zuivelfabrieken), de
verbonden groothandel, detailhandel, transportondernemingen en dienstverlening. De produc-
tieketens die verbonden zijn met de binnenlandse dierlijke productie vormen ruim de helft van
het agrocomplex dat is gebaseerd op productie op primaire bedrijven in Nederland. Er zijn twee
grote clusters te onderscheiden:
� de ketens gericht op zuivel- en vleesproductie van runderen, geiten en schapen, ruwweg het

grondgebonden deel van de dierhouderij. Met een bruto toegevoegde waarde van 17 miljard
gulden maakte dit cluster in 1998 2,7 % van het totale bruto nationaal product uit; de totale
werkgelegenheid bedroeg 157 000 arbeidsjaren

� de ketens van de intensieve veehouderij met varkens, kippen en vleeskalveren. Het inten-
sieve-veehouderij-complex maakte in 1998 met een bruto toegevoegde waarde van 10 mil-
jard gulden 1,6 % uit van het bruto nationaal product. De werkgelegenheid bedroeg in 1998
95 000 arbeidsjaren.

Beide complexen zijn sterk op export gericht, met name de Europese markt. In het grond-
gebonden complex werd 64 % van de toegevoegde waarde gegenereerd door uitvoer van zui-
vel en vlees. In het intensieve-veehouderij-complex bedroeg dat percentage 72 % (DLO, 1999).
Tweederde van de cultuurgrond wordt gebruikt voor grasland en voedergewassen. Dit areaal
vormt ruim veertig procent van het landoppervlak van Nederland.

het aanbod en de productiestructuur
Na de Tweede Wereldoorlog werd in de dierhouderij arbeidsbesparing steeds belangrijker. Dit
leidde tot mechanisatie en intensivering, toename van de bedrijfsomvang en specialisatie. Het
gemengde bedrijf met kleine aantallen dieren van verschillende diersoorten en met grond waar-
op de eigen mestproductie werd geplaatst liep in aantal snel terug. Landbouwhuisdieren werden
in toenemende mate gehuisvest in stallen zonder uitloop of beweiding, waardoor burgers zelfs
niet meer zijdelings met de verzorging van landbouwhuisdieren geconfronteerd werden. Veel
van de dierhouderij ontwikkelde zich tot bio-industrie. In de dierhouderij zelf ging de relatie met
het individuele dier daardoor in verregaande mate verloren. De dierhouderij begon daarmee in
toenemende mate industriële vormen aan te nemen. Zo konden dierlijke producten efficiënt en
goedkoop tot stand worden gebracht. De afgelopen decennia zijn agrarische bedrijven steeds
groter geworden. Schaalvergroting ging hand in hand met een versnelde daling van het aantal
bedrijven. Naar verwachting zullen deze trends zich in de toekomst doorzetten, als we voorrang
blijven geven aan de meest efficiënte bedrijfsvoering. Zet de schaalvergroting door, dan ver-
groot dit de druk op de grondmarkt, die toch al hoog is door ruimteclaims uit andere sectoren en
de lage grondmobiliteit.
Een andere onmiskenbare trend van de tweede helft van de vorige eeuw is de explosieve groei
van de Nederlandse veestapel. Daarin is inmiddels een kentering te signaleren: er zijn nu min-
der koeien en varkens dan enige jaren terug. Naar verwachting zet deze dalende tendens door.
Ook de groei van het aantal kippen is aan banden gelegd. In de laatste jaren nam de maat-
schappelijke kritiek op de wijze waarop onze landbouwhuisdieren worden gehouden steeds
meer toe. Dierlijke (en plantaardige) producten die gegarandeerd veilig zijn voor de volksge-
zondheid, en die milieubewust en diervriendelijk tot stand gekomen zijn, komen meer in de be-
langstelling te staan. Dit vraagt transparantie in het productieproces in de verschillende scha-
kels in de keten naar de consument.

de rol van de overheid en andere actoren
Een belangrijke achterliggende vraag bij de dierhouderij is: hoe gaan burgers in onze verstede-
lijkte samenleving om met het landelijk gebied, met diverse vormen en gebruiken in de platte-
landscultuur, en met diverse vormen en aspecten van dierhouderij in het bijzonder? Er zijn ver-
schillen tussen de varkenshouderij voor op export gerichte vleesproductie, genetische modifica-
tie voor wetenschappelijk onderzoek en jagen als tijdverdrijf. De overheid zoekt een gevoel van
richting. Men weet vaak wel wat men niet wil, namelijk een centrale overheid die verantwoorde-
lijk is voor de publieke dienstverlening, maar men weet niet wat men wel wil. Er is geen politieke
consensus over hoe de nieuwe balans van verantwoordelijkheden eruit moet zien. Dit betreft
zowel de verhoudingen tussen de verschillende lagen (Europees, nationaal, regionaal, lokaal)
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als tussen de verschillende partners (werkgevers, werknemers, boeren, agro-industriële onder-
nemingen, consumenten en maatschappelijke organisaties). Per domein - dierenwelzijn, voed-
selveiligheid, economie, ruimtelijke ordening, natuur en landschap - worden voortdurend nieuwe
beslissingen genomen over de verdeling van verantwoordelijkheden, en die worden ook steeds
herzien. Illustratief zijn de discussies over de mogelijke en gewenste rollen van overheden en
partners in de BSE-crisis en bij de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Dit vraagt op voorhand om
een nadere analyse en een helder zicht op de rol van de diverse overheidslagen en partners in
de afzonderlijke domeinen, en de samenhang daartussen.

landbouwhuisdieren als onmisbaar element in de samenleving
De Nederlandse bevolking en het welvaartspeil zullen naar verwachting nog verder groeien.
Daarmee groeit de vraag naar producten en diensten. De bijdrage van dieren daaraan laat een
wisselende ontwikkeling zien. Sommige functies van dieren horen al praktisch tot het verleden,
zoals de rol van dieren in het transport. Ook voor andere functies komen substituten beschik-
baar, zoals vleesvervangers. Met verschuivende inzichten - over gezondheid, milieu of dieren-
welzijn - verschuiven ook de functies van dieren. Soms lokt de ene functieverschuiving de ande-
re uit, zoals bij de verschuiving van voedselproductie naar landschapsbeheer. Al kan die rol
natuurlijk ook door een maaimachine vervuld worden.

2.2 dierhouderij en ‘maatschappelijk ondernemen’

De centrale vraag voor dit advies is of de samenleving in de toekomst ruimte wil blijven bieden
aan dierhouderij en zo ja, welke, waar en op welke voorwaarden. De raad meent dat dierhoude-
rij in dit verband niet moet worden beschouwd als een geïsoleerde en afwijkende vorm van be-
drijvigheid, waarvoor geheel eigen beoordelingscriteria gelden. Een algemeen referentiekader
werd onlangs geformuleerd in een advies van de SER over ‘maatschappelijk ondernemen’ (‘De
winst van waarden’, december 2000). ‘People’, ‘planet’ en ‘profit’ worden als de drie dimensies
van waardecreatie van een onderneming genoemd. Dit algemeen kader voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen sluit aan bij het gedachtegoed met betrekking tot duurzame ontwik-
keling dat als drie dimensies het sociaal-culturele, het ecologische en het economische aspect
van duurzaamheid in economische ontwikkeling onderscheidt.
Het genoemde advies noemt als tweede constituerend element van maatschappelijk verant-
woord ondernemen ‘het onderhouden van de relatie met belanghebbenden in de samenleving
op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde
vragen uit de samenleving’. Dat betekent verantwoording afleggen aan (groepen in) de samen-
leving, niet alleen aan marktpartners.
Specifiek voor de dierhouderij kunnen de drie dimensies als volgt nader worden benoemd:
� ‘people’: de burger als consument van voedsel, als bewoner van of recreant in de groene

ruimte, maar ook de burger die als lid van de ‘civil society’ drager is van normen en waar-
den betreffende de relatie tussen mens en dier en deze via maatschappelijke en politieke
processen tot gelding wil brengen

� ‘planet’: het gebruik van grond en ruimte door de dierhouderij, de milieudruk, het beheer
van het cultuurlandschap en het benutten van agro-biodiversiteit op lokale, regionale, natio-
nale en mondiale schaal

� ‘profit’: het economische element; dierhouderij en verwante bedrijvigheid als bestaansbasis,
in engere zin: als bron van bestaan voor boeren, verwerkers en retailers, en in ruimere zin:
als bijdrage aan werkgelegenheid en nationaal inkomen in ons land.

De keuze voor een algemeen beoordelingskader voor maatschappelijk ondernemen is geen
ontkenning van de specifieke kenmerken van dierhouderij. Duidelijk is dat dierhouderij met le-
vend materiaal werkt, met dieren die pijn kennen. Het is een vorm van economische activiteit
die gericht is op productie van voedsel, een eerste levensbehoefte. Dierhouderij benut meer
dan 40% van het Nederlandse grondoppervlak en is dus gezichtsbepalend voor het landschap.
Met die specifieke kenmerken kan heel goed rekening worden gehouden. Het bredere maat-
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schappelijke kader vormt het fundament voor de uitwerking van ‘goede landbouwpraktijk’ per
bedrijfstype en regio voor dierhouderij op het niveau van het individuele bedrijf, met de moge-
lijkheid om deze te koppelen aan vergunningverlening door de overheid. Deze uitwerking slaat
neer in een ‘licence to produce’ voor de dierhouderij. Dit gaat mutatis mutandis ook op voor de
met dierhouderij en de consumptie van voedsel van dierlijke oorsprong verbonden economische
activiteiten. De nota ‘Voedsel en Groen’ van de minister van LNV legt eveneens een verbinding
met de uitgangspunten voor maatschappelijk ondernemen. Het SER-advies gaat over de maat-
schappelijke verantwoordelijkheden bij ondernemen en ontwikkelt een gedragscode voor on-
dernemers. De erin geformuleerde gedragsregels zijn derhalve regels voor ondernemers die zij
individueel dan wel als sector of keten dienen na te leven.

Het gaat overigens niet alleen om een nationaal kader. Het nationale kader heeft een plaats
binnen internationale afspraken. Nadrukkelijk wordt verwezen naar een richtlijn voor onderne-
mingen van de OECD. Op Europees niveau is het gedachtegoed van het Europees Land-
bouwmodel (ELM) relevant en het Europees plattelandsbeleid. In mondiaal verband gaat het
om afspraken over voedsel in de Codex Alimentarius (FAO), over dierziekten (Office Internatio-
nal des Epizooties), duurzame ontwikkeling (CSD), wereldhandel (WTO) en internationale af-
spraken op het terrein van natuur en milieu. De raad heeft dit eerder verwoord in zijn advies
‘LNV tussen Europa en de regio’ (RLG 00/1). Met Agenda 2000 wil de Europese Commissie de
landbouw stoelen op het ELM en zo voortborduren op het feit dat het Europese landbouwbedrijf
een gezinsbedrijf is, geïntegreerd in een sociale gemeenschap, in marktverhoudingen en in
lokale productieomstandigheden. Zo worden duurzame productie, multifunctionaliteit en beheer
van het landelijk gebied als uitgangspunten genomen op een wijze die ook in WTO-verband
acceptabel kan zijn.
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3 verkenning van de toekomst van de dierhouderij

Dit hoofdstuk is een verkenning van de toekomst van de dierhouderij. Na een schets van be-
langrijke trends en ontwikkelingen wordt een aantal denkbare scenario’s beschreven. Deze mo-
gelijke toekomstbeelden leveren vervolgens een aantal dilemma’s en keuzen op.
Hierbij past een kanttekening. Op basis van algemeen onderkende en meetbare trends is de
toekomst nog niet (volledig) kenbaar, laat staan maakbaar. Enerzijds worden trends die later
belangrijk blijken te zijn, nu wellicht nog niet onderkend, anderzijds wordt de maatschappelijke
dynamiek in het omgaan met problemen soms onderschat. De raad is op deze problematiek
uitvoeriger ingegaan in zijn advies ‘Het belang van samenhang’ (RLG 00/3).

3.1 maatschappelijke trends

algemene trends die van invloed zijn op de dierhouderij in de toekomst
Hoewel vele ontwikkelingen en trends verschillen in aard, zijn ze toch terug te voeren tot enkele
algemene trends die van invloed kunnen zijn op de dierhouderij in de toekomst, te weten:
1. dierenwelzijn wordt belangrijker
2. toenemende aandacht voor kwaliteit en voedselveiligheid
3. toenemend materialisme
4. ontstaan van een hang naar ‘natuurlijkheid’ enerzijds en ‘maakbaarheid’ anderzijds
5. de klant wordt steeds meer koning
6. het spanningsveld tussen overheid en markt krijgt nieuwe lading
Deze trends worden hierna besproken in samenhang met achterliggende trends en ontwikkelin-
gen, die veelal verder reiken dan alleen de dierhouderij (Ketelaar-de Lauwere, e.a., 2000b).

dierenwelzijn wordt belangrijker
De consument hecht in toenemende mate aan diervriendelijk tot stand gekomen (vlees)produc-
ten. Dit komt tot uiting in trends als ‘dierenliefde’ en ‘diervriendelijkheid’ en is deels te verklaren
doordat de samenleving steeds verder ‘individualiseert’. Familiebanden vallen weg of worden
minder belangrijk. Als compensatie daarvoor worden banden met onze (huis)dieren verstevigd.
Een andere verklaring ligt in de toenemende welvaart. In Noordwest Europa wordt in alle primai-
re levensbehoeften ruimschoots voorzien. Pas dàn blijft er tijd (en geld) over om zich om dieren
te bekommeren. De toenemende maatschappelijke bezorgdheid over dierenwelzijn heeft ertoe
geleid dat dierenwelzijn bij de overheid en de Europese Unie hoog op de agenda staat. Dit kan
er in de toekomst toe leiden dat strengere basiseisen gesteld gaan worden aan dierenwelzijn.
De condities voor de dierhouderij zullen dan sterk wijzigen. Op termijn zullen wellicht alleen die
huisvestingssystemen toegelaten zijn waarin het welzijn van de dieren aanzienlijk is verbeterd
ten opzichte van de huidige situatie (en die tevens voldoen aan andere maatschappelijk rele-
vante eisen zoals minimale belasting van het milieu). Partijen zullen door de markt gestuurd hier
op inspelen door speciale (vlees)producten aan te bieden met een certificaat dat garant staat
voor diervriendelijk geproduceerd vlees. De informatietechnologie zal een steeds grotere impact
hebben op onze samenleving. Door informatie-uitwisseling tussen schakels van de productie-
kolom en via media als internet is elke schakel van de productiekolom voor de consument in-
zichtelijk te maken en is zo een deel van de bezorgdheid weg te nemen.

toenemende aandacht voor kwaliteit en voedselveiligheid
Met de toegenomen welvaart is de kwaliteit van het leven en van de consumptie belangrijker
geworden. Gezondheid heeft hoge prioriteit. In toenemende mate wordt verband gelegd tussen
voedsel en gezondheid. Steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van (dierlijk)
voedsel en gezondheidsrisico’s worden minder geaccepteerd. De consument is hierin niet altijd
consequent: naast hypes rond voedselschandalen gaat een groot deel van de bevolking door
met eetpatronen (veel vet en dierlijk eiwit, weinig vezels) die niet echt gezond zijn.
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Toegenomen afstand en tijd tussen productie en consumptie, wereldwijde handel in grondstof-
fen en producten, en food-engineering, hebben de voedselketen minder doorzichtig gemaakt:
“anonimisering”. Objectief gezien is de veiligheid van het voedsel wellicht verbeterd, maar voor
de consument is meer onzekerheid ontstaan over de zorg voor de veiligheid van het voedsel.
Dit heeft geleid tot verlies aan vertrouwen. Incidenten en vermoede risico’s zijn, zeker als zij
door kritische media breed worden uitgemeten, aanleiding tot - meestal kortdurende - reacties
om kip, varkensvlees of rundvlees te mijden. Transparantie van ketens, herkenbaarheid van
producten en garantie van kwaliteit worden gevraagd.
Mensen maken zich steeds meer zorgen over voedselveiligheid. Bij dierlijke producten heeft dit
te maken met angst voor zoönosen (BSE), mogelijke aanwezigheid van diergeneesmiddelen in
producten (antibiotica, hormonen) en contaminaties van veevoer (dioxine). Deze angst bestaat
al langer maar neemt toe door verontrustende berichten in de media. Dit leidt ertoe dat de con-
sument toenemend belang hecht aan een gegarandeerd veilig dierlijk product en versterkt de
vraag naar gecertificeerde producten. Productveiligheid en diervriendelijkheid gaan dan hand in
hand. Een deel van de mensen die zich zorgen maken over productveiligheid, is waarschijnlijk
ook bezorgd over dierenwelzijn. Dieren worden zo gehouden dat ze eigenlijk niet meer zonder
diergeneesmiddelen kunnen. Om het geneesmiddelengebruik terug te dringen, zouden dieren
onder natuurlijker omstandigheden gehuisvest moeten worden, wat ook het dierenwelzijn kan
verhogen. In brede kring wordt echter aangenomen dat het moeilijker is om ziekterisico’s te be-
heersen in open, diervriendelijke en natuurlijke, dan in gangbare, gesloten dierhouderijsys-
temen. Zo kan bezorgdheid over productveiligheid ertoe leiden dat dieren onder geheel steriele
omstandigheden worden gehouden. Hoewel deze vorm indruist tegen de wil van diegenen die
zich zorgen maken over dierenwelzijn, kan zij wellicht voordelen bieden bij het bestrijden van
zoönosen en beter voldoen aan de eisen die een vrije wereldhandel stelt.

toenemend ‘materialisme’
Een andere trend - die strijdig lijkt met de twee bovengenoemde - is het toenemend materialis-
me. Mensen lijken meer onverschillig te staan tegenover dierenwelzijn, voedselveiligheid of
milieu. Het enige dat ze belangrijk aan de consumptie van vlees vinden is dat het hetzij veel,
lekker en goedkoop is en blijft, hetzij gezond en exclusief. Dit is behalve door de groeiende wel-
vaart ook te verklaren doordat de maatschappij en de dierhouderij door de intensivering en
schaalvergroting in de dierhouderij van elkaar vervreemd zijn geraakt. Er bestaat geen directe
relatie meer tussen boer en consument. De mensen ‘weten’ amper meer waar hun stukje vlees
vandaan komt. ‘Novel foods’ die nauwelijks meer zijn terug te voeren op de grondstoffen waar
ze van gemaakt zijn, worden steeds algemener. Mensen sluiten zich eenvoudig af voor infor-
matie over de productie van vlees en eieren door landbouwhuisdieren minder te waarderen dan
‘gewone’ dieren of door deze dieren meer als instrument dan als dier te zien. Het is de vraag
hoe deze trend de dierhouderij in de toekomst kan beïnvloeden. Aan de ene kant maakt het
mensen niet uit hoe de dieren gehouden worden. Ze maken geen bezwaar als er niets veran-
dert, maar ook niet als er wel iets verandert, zolang ze er maar geen last van hebben. Aan de
andere kant kan deze trend wel bijdragen aan het in stand houden of verdere industrialisering
van de dierhouderij wanneer het voedselvraagstuk door de groeiende wereldbevolking weer
hoger op de politieke en economische agenda’s zou komen. De kans bestaat dat functionaliteit,
intensivering, schaalvergroting en antropocentrisme weer gaan domineren om aan de vraag
naar vlees van steeds meer mensen tegemoet te komen. Er is dan een situatie van schaarste,
een situatie die ook in de westerse wereld nog niet zo lang achter ons ligt.

‘natuurlijkheid’ naast ‘maakbaarheid’
Een trend die aansluit bij de toegenomen bezorgdheid over dierenwelzijn is: ‘natuurlijkheid’.
Mensen hebben bezwaren tegen de toegenomen technologisering in de dierhouderij en willen
daarom ‘terug naar de natuur’ omdat de indruk bestaat dat wat ‘natuurlijk’ is ook ‘goed’ is.
Deze trend kan ertoe leiden dat de dieren in de toekomst onder natuurlijker omstandigheden
gehuisvest zullen worden en versterkt daarmee de aandacht voor dierenwelzijn. Een tegentrend
van ‘natuurlijkheid’ is ‘maakbaarheid’. Mensen vinden het steeds normaler om in te grijpen in de
natuur, om de natuur ‘een handje te helpen’. Biotechnologie neemt hierin een speciale plaats in.
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Huidige trends lijken erop te wijzen dat biotechnologie voor medische toepassingen eerder
wordt aanvaard dan in voedsel en daarmee in de dierhouderij. Dit zal versterkt worden door de
toenemende welvaart die een toenemende aanspraak zal maken op de ontwikkeling van le-
vensverlengende technieken in de medische wetenschap. Ook de groei van de wereldbevolking
kan deze trend versterken. De vraag naar donororganen zal daardoor toenemen. Dit zou ertoe
kunnen leiden dat dieren straks onder steriele omstandigheden gehouden zullen worden, wat
ook met het oog op de voedselveiligheid voor sommigen een aantrekkelijke optie lijkt.

de klant wordt steeds meer koning
Het overvloedige aanbod van producten, de toegenomen concurrentie en de mogelijkheden van
internationale handel door het slechten van handelsbarrières, door dalende transportkosten en
nieuwe koel- en conserveringstechnieken, de concentratie in de levensmiddelendetailhandel en
niet in de laatste plaats de steeds mondiger, kritischer en welvarender consument leiden tot het
steeds verder verschuiven van het leiderschap en de macht in de ketens van productie en afzet
naar de afnemer. Dat betekent dat het op voedselproductie gerichte dierhouderijcomplex inclu-
sief toelevering, verwerking en handel zich steeds meer zal dienen te gaan bewegen naar een
maatschappelijk gewenste dierhouderij in plaats van een maatschappelijk getolereerde dier-
houderij. Uiteraard hangt de mate waarin dat plaats zal hebben samen met een verschil tussen
de opinie van de burger, de “civil society”, en het feitelijk keuzegedrag van consumenten. Wordt
kwaliteit gevraagd en prijs minder doorslaggevend? Retailorganisaties oefenen hun gedele-
geerde macht uit naar de producent. Voor veranderingen (innovaties) betekent dit ook dat “push
strategieën” minder succesvol zullen worden dan “pull strategieën”, met andere woorden: van
aanbodgestuurde naar vraaggestuurde vernieuwing. Dat betekent niet alleen dat boeren in de
netwerken voor innovaties het leiderschap maar kort zullen kunnen vasthouden, maar het heeft
ook consequenties voor de positie van de “kennisinstellingen” in innovatieprocessen.

het spanningsveld tussen overheid en markt krijgt nieuwe lading
Een samenleving die maximale ruime geeft aan de autonomie van het individu, met erkenning
dat het gaat om “vrijheid in gebondenheid” als sociale dimensie, heeft overheidsinterventie in
markten steeds minder vanzelfsprekend gemaakt. Men spreekt over “overheidsfalen” in plaats
van over “marktfalen”. De landbouwsector kent sinds de dertiger jaren van de twintigste eeuw
een sterke overheidsregulering, aanvankelijk met als doel de bestrijding van de gevolgen van
de economische crisis. Na de Tweede Wereldoorlog werden de doelen een voldoende mate
van voedselvoorziening (voedselzekerheid) en de wederopbouw daarvoor. De daaraan gekop-
pelde inkomensdoelstelling voor boeren was daarvan het sluitstuk. Deze argumenten zijn nu
nagenoeg weggevallen, maar er komen nieuwe overwegingen voor in de plaats.
Als redenen waarom de landbouw - en de dierhouderij - geen “gewone economische sector” is
en daarom specifieke overheidsbemoeienis is geboden, gelden het belang in de primaire pro-
ductie van goed rentmeesterschap van het natuurlijk milieu en het cultuurlandschap, het feit dat
landbouw voedsel produceert waaraan steeds hogere eisen worden gesteld met het oog op de
volksgezondheid en het toenemen van de aandacht voor ethische overwegingen in de omgang
met landbouwhuisdieren. Dergelijke overwegingen zijn in principe te vertalen in randvoorwaar-
den waarbinnen de markt zijn werk doet. In de praktijk blijkt echter keer op keer dat de overheid
niet alleen wordt aangesproken op het (doen) naleven van deze normen maar ook actief goed
gedrag van ondernemers en consumenten zou moeten stimuleren.
Een voorbeeld is de participatie die van de overheid gevraagd wordt bij de certificering en het
garanderen van “keuren” met bovenwettelijke normstellingen ten aanzien van milieu of dieren-
welzijn, wat marktpartijen ook zelf kunnen organiseren. Een ander voorbeeld is het naar voren
brengen van “consumer concerns” als pleidooi tegen verdere liberalisering van agrarische
markten. Zowel in het EU-beleid als in de nota “Voedsel en Groen” (LNV) is de tendens echter
in de richting van meer marktwerking. Landbouwbeleid komt zo meer los te staan van platte-
landsbeleid dat wèl als een belangrijke publieke verantwoordelijkheid wordt gezien. In Duitsland
lijkt recent een trendbreuk met de marktliberalisering plaats te vinden met de inzet op hervor-
ming van de landbouw naar een kleinschalige biologische productiewijze die zich afzet tegen de
grootschalige “Agrarfabriken”.
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overheid, markt en opportunisme
Het overheidsoptreden hangt samen met een vaak geconstateerd verschil tussen wat de burger
vindt (overtuiging of houding) en wat de consument kiest (feitelijk gedrag). De overheid treedt
op namens de burger in het stellen van randvoorwaarden en minimumeisen voor dierenwelzijn,
voedselveiligheid, en dergelijke, op basis van op ethiek gebaseerde normen en waarden. In
toenemende mate wordt de overheid spreekbuis van de burger, de “civil society”, en minder de
beschermer van de consument. Deze is immers in een samenleving waarin overvloed over-
heerst in staat zelf te kiezen uit een rijk scala aan producten en mogelijkheden en eist dat recht
ook op, mits het aanbod is wat het zegt te zijn. De marktgerichte benadering heeft een ‘doos
van Pandora’ geopend. Mensen gedragen zich als consumenten, die bewust zijn van rechten
en plichten en waar voor hun geld eisen. Ooit was de kritiek op de verzorgingsstaat dat mensen
zich te afhankelijk opstelden van de overheid en van de aanbodgerichte producten en diensten.
Nu blijkt het vervullen van consumenten-wensen ook ten koste te gaan van kwaliteit van voed-
sel, dierenwelzijn en natuur en landschap.
Vraag is in hoeverre de burger hecht aan zijn consumentenstatus, dan wel vraagt om beharti-
ging van algemene belangen. Deze problematiek hangt nauw samen met het dilemma van de
‘risico-maatschappij’. Naarmate de welvaart toeneemt, stellen mensen steeds hogere eisen aan
voedsel, aan dierenwelzijn en aan de omgeving. Mensen worden steeds banger iets kwijt te
raken of mis te lopen. Ieder ongemak moet zo snel mogelijk worden uitgebannen, liefst zo radi-
caal mogelijk. De overheid moet onmiddellijk regels geven en naleving daarvan afdwingen, zo-
dat risico op herhaling van het ongemak wordt uitgesloten of geminimaliseerd. In het eigen ge-
drag wil men echter niet te veel beperkt worden door regels. Terwijl steeds meer aan steeds
strengere voorwaarden lijkt te worden voldaan, wordt de speelruimte van overheid en consu-
ment steeds kleiner: ze houden elkaar als het ware in een wurggreep.

dierlijk voedsel in de toekomst
Voor de toekomst lijken twee sporen te onderscheiden. Enerzijds zijn er mensen die het dier of
de duurzaamheid van het productiesysteem centraal stellen en uit ethische overwegingen over-
stappen op scharrelproducten of vlees met EKO-keurmerk. Deze trend heeft zich onmiskenbaar
ingezet, maar niemand weet hoe sterk deze door zal zetten. Anderzijds is er een tweede spoor
met de trend naar materialisme en hedonisme: de consument die kiest voor een product dat
exclusief is en tegemoet komt aan de behoefte aan status en genieten, maar ook degene die
kiest voor ‘veel, lekker en goedkoop’. Hier staat de mens centraal, en niet het dier of de duur-
zaamheid van het productiesysteem waar we deel van uitmaken. Sommige mensen verenigen
de ethische consument en de levensgenieter in zich. Vooralsnog verwacht niemand dat vlees
van tafel verdwijnt. De vraag naar dierlijke producten voor de voedselconsumptie zal substanti-
eel blijven, zelfs al zou de consumptie per hoofd van de bevolking wat afnemen. Eerder zal
sprake zijn van accentverschuivingen, zoals stijging van het aandeel vis in het totaal, of toena-
me van de consumptie van lam en schapenvlees.

discussie over belangen van dieren en mensen
Productiemethoden in de dierhouderij komen steeds meer onder druk te staan. Bij discussies
hierover proberen mensen op één of andere manier een afweging te maken tussen de belan-
gen van dieren en die van mensen. Daarbij is de uiteindelijke vraag hoe verschillende dier-
ethische aspecten moeten worden gewogen tegen de optelsom van diverse relevante maat-
schappelijke belangen zoals winstgevendheid, leefbaarheid van het landelijk gebied, belangen
van consumenten, milieu en de nationale economie. In de discussies worden dergelijke over-
wegingen zelden expliciet gemaakt. In het maatschappelijk debat over dierhouderij spelen vaak
heftige en emotionele discussies. Daarbij worden verschillende typen argumenten door elkaar
heen gebruikt. Discussies spitsen zich vaak toe op details (bijvoorbeeld hoeveel cm2 vloerop-
pervlak per kip beschikbaar moet zijn) die weinig relevant lijken voor de werkelijke vraag: hoe
de overheid beleid kan ontwikkelen dat op een consistente manier aansluit bij de maat-
schappelijke gevoelens van morele verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren en hun omge-
ving. Het is dus belangrijk na te gaan welke argumenten in het debat een rol spelen, en wat de
gevolgen zijn als die argumenten consequent worden gehanteerd. Het expliciet maken van de-
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ze argumenten kan een hulpmiddel zijn om een maatschappelijke discussie helder te voeren.
De term ‘maatschappelijke belangen’ is breed; dierenwelzijn, diergezondheid, belasting van het
milieu, veiligheid en kwaliteit van het dierlijk product, arbeidsomstandigheden, aantrekkelijkheid
van natuur en landschap, maatschappelijke gewenstheid van de productiewijze (imago) en
economie vallen er onder.

3.2 de ontwikkeling van de dierhouderij

hoe de dierhouderij zich ontwikkelde…
De dierhouderij in Nederland in haar huidige vorm en omvang heeft zich ontwikkeld onder in-
vloed van een krachtenveld, gevormd door markt en economie, nieuwe technologie en een
landbouwbeleid dat nu nog de sporen draagt van de situatie in de eerste decennia na de Twee-
de Wereldoorlog. Dit was gericht op ongebreidelde groei en ontwikkelingskansen voor zo veel
mogelijk bedrijven. Vanuit dit perspectief is succesvol geopereerd. Productiviteitsstijgingen per
mensuur en per productie-eenheid waren nergens ter wereld zo hoog, mede door eenduidige
doelstellingen van beleid en sterke onderlinge samenhang ervan.
Inmiddels is duidelijk dat de doelstellingen van na de Tweede Wereldoorlog meer dan bereikt
zijn. Europa is nu voorbij de scheidslijn van zelfvoorziening in voedsel. Niet langer is kwantiteit
maar kwaliteit de centrale doelstelling geworden, waarvoor afzonderlijk beleid is geformuleerd:
voor milieu, welzijn van dieren, diervoeders, veterinair beleid, voedselhygiëne, beleid voor con-
sumentenbescherming, etc. De samenhang met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
van de EU is echter nog onvolledig: integraal beleid voor de landbouw ontbreekt.
De randvoorwaarden voor dierhouderij op het vlak van milieu en ruimte, welzijn van dieren en
voedselveiligheid worden in het kader van de interne markt op Europees niveau ontwikkeld.
Compromissen daarover in de Europese instellingen zoals de Landbouwraad moeten ook
achterblijvende lidstaten binnen boord zien te houden. Vervolgens worden normen soms on-
volledig gehandhaafd, waarbij Nederlandse bedrijven of organisaties wijzen op het gevaar voor
de exportpositie als de Nederlandse overheid 'Roomser wil zijn dan de paus'.

…naar een crisis in de dierhouderij
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw stuitte de groei op verzadiging van de Europese markt,
grenzen aan gesubsidieerde export naar derde landen (zuivel) en belasting van het natuurlijk
milieu (mest- en ammoniakproblematiek in de varkenshouderij en intensieve melkveehouderij).
Werd aanvankelijk vooral door onderzoekers, journalisten en actiegroepen gewezen op de
noodzaak tot grondige vernieuwing, inmiddels is mede door de afschuwelijke gevolgen van
dierziekten gebleken dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. De oorzaken zijn divers:
incidenten met voedsel van dierlijke oorsprong (dioxine in kip via veevoer), het voortduren van
het gebruik van antibiotica in diervoeders met bekende risico’s voor de humane gezondheid en
de schijnbare onoplosbaarheid van de besmetting van bijna de helft van het pluimveevlees en
eieren met salmonella en campylobacter. Uitbraken van besmettelijke dierziekten (varkenspest,
BSE, MKZ) en bestrijding daarvan hebben een crisissfeer doen ontstaan. Wat de Dierenbe-
scherming en anderen in decennia lang ijveren voor een beter welzijn niet is gelukt, werd nu
door televisiebeelden van ‘ruimen’ van gezonde dieren wel bereikt: ‘dit kan niet meer’. Deze
crisis is niet te keren door 'objectieve' informatie van deskundigen. Zij verklaren dat - op zich
juist - voedsel nog nooit zo veilig is geweest. Voor de wijze van bestrijding van een aantal zeer
besmettelijke veeziekten is bij het afronden van de interne markt in 1991 op grond van bedrijfs-
economische afwegingen gekozen voor een non-vaccinatiebeleid. Met dit gegeven stellen vete-
rinaire deskundigen dat de wijze waarop uitbraken van besmettelijke dierziekten nu worden
aangepakt de meest effectieve is en uiteindelijk het geringste aantal dieren onnodig het leven
kost. In de samenleving is er weinig begrip meer voor dit type van begrensde rationaliteit. De
samenleving wil deze praktijken niet langer gedogen. De raad heeft op deze problematiek eer-
der gewezen in zijn advies 'Zorg en vertrouwen’ (RLG 98/7). Het navolgend kader is ontleend
aan dit advies en geactualiseerd.
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calamiteiten in de dierhouderij en met dierlijk voedsel in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren zijn er vele grotere en kleinere incidenten met levensmiddelen geweest. Onderstaand resumé van
grotere incidenten in de laatste twee decennia is niet uitputtend, noch zijn alle genoemde affaires van gelijke ernst.

� garnalen. In Utrecht vond een tiental bejaarden de dood als gevolg van het eten van met de Shigella-bacterie be-
smette garnalen uit Azië. De verkoop van garnalen viel stil. Er werden strenge inspectiemaatregelen getroffen op de
hygiëne van het pellen van garnalen, zowel in het buitenland als in Nederland. Het werd gevolgd op het verbieden
van thuispellen, omdat de hygiëne daarvan zeer matig bleef.

 
� groeibevorderaars. Een complex en gevaarlijk probleem, door de ruime schaal waarop door de EU verboden

hormonale stoffen werden toegediend aan dieren (m.n. kalveren en runderen) en de protesten van de Verenigde
Staten, waar het gebruik van sommige hormonen wel is toegestaan in de rundvleesproductie. In feite is er sprake
geweest van een aantal incidenten waaruit het illegale en overmatige gebruik van deze stoffen is gebleken. Bijvoor-
beeld de ziektegevallen in Spanje na het consumeren van organen van kalveren waarin hoge concentraties clen-
buterol zaten en in Italië het hoge gehalte hormonen in kalfsvlees voor de babyvoeding. In Nederland is het gebruik
van hormonen thans beperkt door een goed systeem van zelfcontrole (SKV). In andere EU-lidstaten wordt nog
steeds een niet geringe illegale toepassing verondersteld.

 
� dioxine in melk. In 1989 kwam de vervuiling van melk in de Lickebaertpolder bij Rotterdam aan het licht. Deze

werd veroorzaakt door de uitstoot van de AVR. Alle melk en kaas uit een bepaald geografisch gebied werd uit de
handel genomen, gras werd vernietigd, melk uit het gebied mocht niet meer worden aangewend voor consumptie.
De norm voor dioxine in melk werd scherp gesteld, maar de discussie of deze nu scherp genoeg ligt, is nog gaande,
vooral vanwege het gevaar voor baby’s die borstvoeding krijgen.

 
� salmonella in kippen. Vooral Salmonella entiritidis is een virulente ziekteverwekker die bij mensen met verminder-

de weerstand grote risico’s met zich mee kan brengen. 30% van onze pluimveestapel is besmet, waardoor het eten
van rauwe kip en eieren wordt ontraden. Goede verhitting vermindert de risico’s sterk, maar legt veel verantwoorde-
lijkheid bij de consument. Vanwege de grote economische belangen en de angst voor verlies van concurrentie-
kracht (hogere kosten) komt de bestrijding nationaal en in EU verband moeizaam van de grond.

 
� Nutricia babyvoeding. In dit geval ging het om potjes babyvoeding waarin een te hoog gehalte van het bestrij-

dingsmiddel halamiet werd aangetroffen. De potjes voeding waren al verspreid over heel Nederland en Nutricia
moest alles terughalen. De oorzaak lag bij een leverancier van het vlees dat in de potjes wordt verwerkt. Er werd
halamiet, een stof om de slagersinstrumenten mee te ontsmetten, gebruikt om tevens het vlees te ontsmetten. Door
het falen van het interne controlesysteem van Nutricia werd dit niet gesignaleerd.

 
� hygiëne bij de vleesproductie. Een rapport van de Nederlandse veterinaire hoofdinspectie veroorzaakte veel

reacties op de Duitse markt. De hygiëne bij de slacht liet veel te wensen over volgens dit rapport. Een en ander
heeft geleid tot een plan van aanpak van het bedrijfsleven en RVV gezamenlijk om deze situatie te verbeteren.

 
� BSE. Deze voor koeien dodelijke ziekte kwam in 1986 aan het licht. Tot nu toe zijn 170.000 gevallen van BSE ge-

constateerd. Een bestrijdingsprogramma werd opgezet. Pas veel later (1996) wordt, hoewel hard bewijs ontbreekt,
BSE officieel in verband gebracht met een soortgelijke ziekte bij de mens, ziekte van Creutzfeldt-Jakob, als gevolg
van het eten van rundvlees van met BSE besmette koeien. BSE is waarschijnlijk het gevolg van het verwerken in
het veevoeder van onvoldoende verhitte/behandelde dierlijke eiwitten uit slachtafvallen. In de loop van de jaren zijn
steeds meer en striktere maatregelen genomen om te voorkomen dat mens en in contact komt met producten van
met BSE besmette koeien. De ziekte is nog niet uitgewoed onder runderen, hoewel deskundigen een vermindering
van het aantal ziektegevallen verwachten.

� dioxinebesmetting van kip via vetten in het veevoer. In 2000 deed zich in België een schandaal voor met dioxine
in kip. De bron bleek te liggen in het gebruik van afgewerkte minerale olie in plaats van organische vetten in kippen-
voer. De minerale olie bleek dioxine te bevatten; het bijmengen van minerale olie is verboden. De Nederlandse vee-
voerindustrie bleek ongewild een rol te hebben gespeeld in deze affaire.

� MKZ. Een Mond en Klauwzeer-epidemie verspreidde zich uit het Verenigd Koninkrijk begin 2001 naar Nederland
via transporten van kalveren en schapen. De uitbraken in Nederland bleven beperkt door preventief ruimen van alle
evenhoevige dieren op en nabij bedrijven met een besmetting of een ernstige verdenking daarvan en noodvaccina-
tie in één gebied. Sinds 1991 is in de EU niet meer gevaccineerd tegen MKZ op aandringen van Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit met het oog op de mogelijkheid om vlees naar Japan en de Verenigde Staten te
kunnen exporteren. De enorme brandstapels in Engeland en het doden van duizenden gezonde dieren in Neder-
land wekten veel verontwaardiging. Het bestrijdingsbeleid had tevens enorme gevolgen voor de plattelandsecono-
mie en -samenleving waarvan wij nu vinden dat één sector die niet meer kan opleggen aan anderen.

geactualiseerd naar Raad voor het Landelijk Gebied RLG 98/7
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een omslag in de publieke opinie
Lang is in de dierhouderij geopereerd op basis van de veronderstelling en observatie dat de
consumenten 'eten, maar niet willen weten'. Zo lang daarvan onder burgers / consumenten in
overgrote meerderheid sprake was, kon de gangbare praktijk - gericht op een zo laag mogelijke
kostprijs - worden volgehouden. Taferelen van het 'ruimen' van alle dieren van bedrijven waar
bij één enkel dier een besmettelijke dierziekte werd aangetroffen, hebben de stemming doen
omslaan. Dat is nog versterkt door een ontwikkeling in het denken over de relatie mens - dier.
Werden landbouwhuisdieren voorheen vooral vanuit een utilitaristisch perspectief benaderd, nu
grote groepen burgers nog nauwelijks weet hebben van wat zich binnen varkens- en kippen-
schuren afspeelt, reageert de publieke opinie op de beelden van koeien, schapen en varkens in
mechanische grijpers vanuit de beleving van de mens-dier-relatie die zij kent: de relatie met het
huisdier die vooral wordt bepaald door affectie.
Wat moet de reactie op deze situatie zijn? Voor een public relations-offensief is het te laat. De
crisis kan het beginpunt zijn voor de omslag waarvan nu iedereen vindt dat die nodig is. Een
visie voor de langere termijn begint met de vaststelling van wat er anders moet.

De dierhouderijsector behoort niet meer alleen aan zichzelf toe maar aan de samenleving. Dit
noopt de sector tot transparantie in het handelen jegens de consument en tot bereidheid om
verantwoording af te leggen aan de burger. Er is een gezamenlijk beeld nodig van de proble-
men en van richting van het veranderingsproces. Welke zijn de doelen en wat moet worden
bereikt? Wat is belangrijk en wat minder belangrijk? Op het gebrek aan een gedeeld streef-
beeld, de werkelijke doelen, lopen veel pogingen voor verandering, zoals de Reconstructie van
de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij, vast. Momenteel is er geen gebrek aan
goede denkbeelden over hoe een vernieuwde dierhouderij er zou kunnen of moeten uitzien.
Vele beelden, oplossingen en aanbevelingen zijn de laatste jaren gepresenteerd. Maar het gaat
er nu om in een gezamenlijke aanpak te komen tot een maatschappelijk verantwoorde dierhou-
derij waarin multifunctionaliteit, dierenwelzijn, gezondheid, milieu en natuur- en landschapsbe-
heer centraal staan, en die ook concreet op bedrijfsstrategisch niveau is vorm te geven.

dierhouderij is géén eenheidsworst
Differentiatie is er in de wijze van dierhouderij en in de vraag naar de producten. Een belangrijk
onderscheid is volgens de raad dat tussen grondgebonden en niet-grondgebonden dierhouderij.

� de niet grondgebonden dierhouderij is als maatschappelijke economische activiteit alleen
acceptabel voor zover deze zichzelf kan handhaven binnen eigentijdse randvoorwaarden. Zij
dient dus te voldoen aan de minimumeisen die gelden voor milieubelasting, stankhinder,
omgang met dieren en de veiligheid van voedsel van dierlijke oorsprong voor de mens. Deze
tak van dierhouderij is in feite ‘footloose’ en kan zich daarom overal vestigen, maar past in
feite nergens. De vraag is waar wij nog ruimte kunnen en willen bieden om deze in te passen
in de fysieke omgeving en de verschillende functies die deze vervult

� de grondgebonden dierhouderij heeft naast de productiefunctie een meerwaarde voor het
behoud en beheer van onze groene ruimte waardoor zij tot een maatschappelijk gewenste of
regionaal zelfs onmisbaar geachte activiteit wordt. Naast productie zijn nieuwe functies toe
te voegen en te belonen via verbreding en verdieping van activiteiten. Hiervoor dient een
meer structureel arrangement te worden ontwikkeld met een aangepaste structuur en insti-
tuties voor het belonen van beheer van collectieve waarden. Afgezien van subsidies voor
landschapsbeheer voorziet het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in om-
vangrijke subsidiestromen. Daarvan gaat een sterk sturende werking uit die tot nu toe nog te
veel het productievolume stimuleert in plaats van de kwaliteit van de wijze van produceren
en van de producten. Voorbeelden zijn de steun voor snijmaïs in het kader van de verlaging
van de graanprijzen en de ooipremie die een geweldige uitbreiding van de schapenstapel in
het Verenigd Koninkrijk tot gevolg had. Dit soort subsidies belemmert de omslag naar produ-
ceren op basis van de vraag en maatschappelijke randvoorwaarden aan de productiewijze.
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intensieve veehouderij staat onder druk…
De rentabiliteit van de intensieve veehouderij staat onder druk doordat kostprijsvoordelen uit het
verleden nu wegvallen. Bovendien nemen kosten van milieumaatregelen en afdekken van risi-
co’s met verzekeringen voor dierziekten toe. Alleen bedrijven die er in slagen met garantie kwa-
liteit te produceren en te vermarkten zullen naar verwachting nog een toekomst hebben.
Na de varkenspest is beleid ontwikkeld voor de sanering van de varkenshouderij. Het doorvoe-
ren van het mestbeleid kreeg daarbij veel aandacht. Er is een regeling gemaakt voor het beëin-
digen van bedrijven door mestrechten op te kopen en een flankerend sociaal-economisch plan.
In aanvulling op dit generieke sectorbeleid op nationaal niveau is in het kader van het beleid
voor de Reconstructie in samenwerking met provincies een regeling voor de sloop van stallen
ontwikkeld. De Reconstructie voorziet verder in ruimtelijke herstructurering van de intensieve
veehouderij in samenhang met andere functies van het landelijk gebied via integrale zonering
met drie categorieën: extensiverings-, verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden. In de
extensiveringsgebieden is op termijn alleen plaats voor grondgebonden dierhouderij. In de land-
bouwontwikkelingsgebieden lijkt in de toekomst nog ruimte voor uitbreiding, hervestiging of
nieuwvestiging van bedrijven met intensieve veehouderij. In de verwevingsgebieden is er ruimte
voor uitbreiding of hervestiging mits de ruimtelijke kwaliteit of andere functies zich daar niet te-
gen verzetten (Vijfde Nota ruimtelijke Ordening, deel 1). Waar varkenshouders ruimte zoeken
om uit te breiden, komt deze er alleen daar en waar collega’s er mee willen stoppen. Ontwikke-
len vereist dus meer dan ooit saneren. Het beleid voor de Reconstructie lijkt daarmee slechts
langzaam effect te kunnen opleveren. Voor een grote reorganisatie is een plan nodig met dui-
delijke doelen en een tijdspad.

…net als de grondgebonden dierhouderij
Grondgebonden dierhouderij vormt een gewenste vorm van dierhouderij met het oog op beheer
van de open groene ruimte en het behoud van het cultuurlandschap. De vanzelfsprekendheid
en continuïteit van deze functie staan echter onder druk. De marges in de melkproductie bij-
voorbeeld zijn zo klein dat de beheersing van de kosten voorop staat. Om binnen de grenzen
van het milieubeleid (toegestane mineralenverliezen) het grasland maximaal te benutten is er
dientengevolge een tendens om de koeien binnen te houden.
Op grote bedrijven met hoogproductieve dieren is het aantrekkelijk om over te gaan op het mel-
ken met een melkrobot, wat een arbeidsbesparing oplevert en een verhogend effect heeft op de
melkproductie. Op steeds meer bedrijven weegt dat op tegen de hogere kosten van het voeren
van de koeien op stal in plaats van beweiding, al zijn er ook bedrijven met een melkrobot die de
koeien ook weiden. Deze ontwikkeling zal in de toekomst mogelijk zwaarder gaan wegen als de
melkprijs gaat dalen.
Om 'de koe in de wei' te houden, zoals iedereen zegt te willen, zal een hogere melkprijs betaald
moeten worden. Dit vereist een meer gedifferentieerde aanpak, waaronder wellicht een prijsbe-
leid voor melk. Dit principe wordt in de grote zuivelcoöperaties nog slechts schoorvoetend ge-
hanteerd. Het vraagt binnen de coöperaties een omslag in denken én doen die geremd wordt
door de eenheidsgedachte en de massaliteit van het productieproces. De sector zal zich dus zo
moeten gaan organiseren dat deze situatie daadwerkelijk verandert.

In gebieden waar de stedelijke grondmarkt de agrarische grondmarkt sterk beïnvloedt is er nog
een extra bedreiging voor de continuïteit van de dierhouderij over de grens van generatiewisse-
lingen heen. Om de grond betaalbaar en het bedrijf financierbaar te houden worden oplossin-
gen gezocht in een roep om veel strikter vastleggen en handhaven van agrarische bestemming
in het ruimtelijk beleid en loskoppelen van de eigendom en het gebruik van de grond. Daar
grondeigendom een sterk beleggingsaspect heeft zou het gebruik van de grond voor dierhoude-
rij bij voorkeur op andere wijze dienen te worden geregeld. Dit geldt in het bijzonder voor gron-
den met een multifunctioneel gebruik: waar collectieve waarden van landschap, natuur en wa-
terberging een nog verdere extensivering vereisen dan het landbouwmilieubeleid vraagt. Te
denken valt aan nieuwe vormen van 'trusts' die zich richten op maatschappelijke financiering en
beheer van agrarische gronden. Dit verdient nadere uitwerking.
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3.3 theoretische scenario’s voor de toekomst

De raad wil nu éérst verschillende in theorie denkbare toekomstscenario’s onder ogen zien, om
daarna - na bespreking van knelpunten en dilemma’s (par. 3.4) - een ‘streefbeeld’ te formuleren
(hoofdstuk 4) en in te gaan op de uitwerking van het wat, waar en hoe (hoofdstuk 5).

scenario’s voor dierhouderij op langere termijn
Uit het voorgaande blijkt dat de dierhouderij zich op langere termijn in diverse richtingen kan
ontwikkelen, afhankelijk van welke trends de overhand hebben. Wat zal de toekomst brengen?
Een richtpunt is nodig om op te kunnen koersen. Als het gewenste beeld vermoedelijk toch al
werkelijkheid gaat worden, zijn weinig maatregelen nodig. Omgekeerd, voor een wensbeeld met
tegenwind van dominante maatschappelijke krachten, is het nodig alle zeilen bij te zetten. Alvo-
rens daarop in te gaan, worden de eerder gesignaleerde kenteringen en trends vertaald in vier
theoretische toekomstscenario’s als hulpmiddel om alle mogelijke ontwikkelingen te interprete-
ren en tegen af te zetten (naar Ketelaar-de Lauwere, 2000b).

Bij het schetsen van toekomstscenario’s is het benoemen en sorteren van trends een eerste
stap. In het voorgaande komt een aantal belangrijke onzekere trends naar voren die paarsge-
wijs tegenover elkaar staan. Daarvan zijn er vier benut voor het ontwikkelen van een viertal
scenario’s. Komt hedonisme, met aandacht voor de eigen portemonnee en een leuk leven cen-
traal, of ontplooiing tot bewuste burgers, die dierenwelzijn, landschap en milieu hoog in het
vaandel hebben staan? Gaat de ontwikkeling naar een productiewijze gekenmerkt door high-
tech en maakbaarheid, of staat bovenal natuurlijkheid centraal in de wijze van productie?

vier theoretische toekomstscenario’s
Er kunnen twee hoofdassen worden onderscheiden, waarlangs de huidige en de toekomstige
dierhouderij kan worden geschetst en gepositioneerd: (1) de as antropocentrisch - zoöcentrisch
en (2) de as natuurlijk - technologisch. Uitgaande van de schaaluitersten kunnen vier theoreti-
sche toekomstscenario’s worden beschreven:

natuurlijk

natuurlijk
antropocentrisch

natuurlijk
zoöcentrisch

antropocentrisch zoöcentrisch
hightech
antropocentrisch

hightech
zoöcentrisch

technologisch

� natuurlijk zoöcentrisch

 In de zoöcentrische ethiek zijn mens en dier gelijkwaardig. In dit scenario blijft men daarom wel
dierlijke producten gebruiken, maar worden stringente eisen gesteld aan de productie. Dieren-
welzijn staat voorop. Aan de natuurlijke eigenschappen van dieren mag niet getornd worden:
dieren leven in een soortspecifieke omgeving, de koe graast in de wei, de kip neemt een stof-
bad en het varken wentelt zich in de modder. De productie doet geen afbreuk aan het ecologi-
sche systeem. Dierlijke producten dienen niet alleen als voedsel, ze vervullen nog meer maat-
schappelijke behoeften, zoals aan gezondheid en aan een ethisch verantwoorde levenswijze.



20

� hightech zoöcentrisch

 Ook in dit scenario neemt dierenwelzijn een centrale plaats in. Maar de diervriendelijke produc-
tie komt niet via de natuurlijke, maar via de technische weg tot stand. Er worden - mogelijk zelfs
met behulp van genetische modificatie - dieren gefokt die zich goed voelen in een systeem dat
is gebaseerd op grootschalige, efficiënte productie. Zo verenigt dit scenario de behoefte aan
voedsel en de behoefte aan inkomen met de behoefte aan een verantwoorde productie.
 
� hightech antropocentrisch

 De antropocentrische ethiek gaat ervan uit dat mensen boven dieren staan. Gebruik van het
dier voor en door de mens is vanzelfsprekend. De vraag naar goedkope, smakelijke dierlijke
producten, die eenvoudig te bereiden zijn, blijft de Nederlandse en Europese markt domineren.
Er liggen alleen nog kant-en-klaar producten op de (virtuele) winkelschappen. De trend naar
toenemend materialisme en hedonisme heeft zich onbekommerd doorgezet. Ook export blijft
belangrijk. De maatschappelijke behoefte aan dierhouderij die inkomen genereert en economi-
sche voorspoed brengt, is groot. Dit vraagt om een industriële vorm van vleesdierhouderij,
waarin het onderste uit de kan gehaald wordt op het gebied van (milieu)efficiency. Daarbij
speelt de verwerking van restproducten in dit dierhouderijsysteem een cruciale rol.
 
� natuurlijk antropocentrisch

In het vierde scenario raakt de productiefunctie van de dierhouderij op de achtergrond. De
nieuwe functie is landschapsonderhoud. De Nederlandse exportlandbouw is ten onder gegaan
aan de meedogenloze concurrentie op de wereldmarkt. Ook op de binnenlandse markt hebben
goedkope importen het grootste deel van de binnenlandse productie verdrongen. De dienstver-
lening rond de dierhouderij heeft een ommezwaai gemaakt richting huisdiersystemen. Want
ontspanning staat centraal in dit scenario. Dieren onderhouden het landschap voor de recreant,
en de mens krijgt door toenemende individualisering steeds meer behoefte aan gezelschaps-
dieren. Het landelijk gebied wordt steeds belangrijker als toevluchtsoord om de dagelijkse hec-
tiek te ontwijken. Streekgebonden productie bestaat nog wél: productie op basis van directe
betrokkenheid en controle van de consument (‘ik wil wél weten wat ik eet’).

3.4 knelpunten en dilemma’s

De hiervoor beschreven scenario’s zijn zoals gezegd theoretisch, hetgeen wil zeggen dat zij
geen beeld geven van de feitelijke ontwikkeling en vormgeving van de dierhouderij in de toe-
komst. Zij brengen slechts in beeld welke uitgangspunten tot welke dierhouderijvormen kunnen
leiden. De werkelijke ontwikkeling zal gecompliceerder en genuanceerder zijn, en bepaald wor-
den door de uiteenlopende voorwaarden die vanuit de maatschappij aan de dierhouderij zullen
worden gesteld (zie hoofdstuk 4). Deze voorwaarden kunnen in meerdere of mindere mate
overeen komen met de schaaluitersten in de hiervoor beschreven scenario’s. Deze verkenning
helpt om een aantal knelpunten in de huidige dierhouderij in beeld te brengen, alsmede dilem-
ma’s bij de keuze voor alternatieve ontwikkelingsrichtingen aan te geven.

de kernvraag: staat het bestaansrecht van dierhouderij als zodanig ter discussie?
Bij de maatregelen om de BSE- en MKZ-crises te beteugelen lopen overwegingen van volksge-
zondheid en ondersteunen van de vleesprijzen door elkaar. Niet iedereen is zo eerlijk of cynisch
te zeggen waar het hem ècht om gaat. Dit illustreert de noodzaak van scherpe analyses van
wat er speelt bij het beantwoorden van de vraag: is dierhouderij wel nodig? Emotie, paniek,
hype en hypocrisie spelen een grote rol. Sommigen hanteren die paniek bewust. Diverse acto-
ren hebben verschillende doelen en - soms ook letterlijk - dubbele agenda’s. Dit alles maakt
gezamenlijke positionering van de maatschappelijke noodzaak van de dierhouderij urgent.
Is er wel een crisis in de dierhouderij? En zo ja, is die dan echt fundamenteel anders dan in de
plantaardige sector? Trends zetten door, technologie en economische omstandigheden bepalen
de ontwikkeling, de overheid kan ‘en marge’ bijsturen. In de dierhouderij zijn de laatste jaren
ook ontwikkelingen ten goede, zoals voor dierenwelzijn. Maar dit zijn vaak kleine stapjes: tien
vierkante centimeter meer hokruimte en dergelijke.
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De te verwachten maatschappelijke behoeften over 20 jaar vragen veel grotere sprongen en
richtinggevende modellen. Het voorbeeld van de varkensflat laat zien dat karbonade is te ma-
ken zonder dat nog boeren nodig zijn. Met weefselkweek is in de toekomst wellicht dierlijk eiwit
te produceren zonder dieren. Dat is het definitieve afscheid van het platteland van boeren en
gezinsbedrijven. De dierhouderij worstelt met diverse ongestructureerde en meerdimensionale
problemen, die voor de deelsectoren (koeien, kalveren, varkens, kippen) naar tijd, plaats en
aard uiteen lopen. Het bestaansrecht van de dierhouderij wordt ter discussie gesteld vanuit vele
invalshoeken tegelijk: globalisering, technologie, volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en
ruimtelijke overwegingen in het landelijk gebied. Een hernieuwde ‘licence to produce’ is nodig:
ecologisch (verband van dierhouderij met aarde en natuur: sluiten van stofkringlopen en behoud
van genetisch kapitaal, agrobiodiversiteit), economisch (levensvatbaarheid van bedrijven en
sectoren) en sociaal-cultureel (ethiek, normen en waarden).

De raad stelt vast dat dieren vanouds belangrijke functies vervullen in de maatschappij:
economisch, ecologisch, en sociaal-cultureel. In de afgelopen jaren is het bestaansrecht
van de dierhouderij in discussie gekomen door problemen met omgevingskwaliteit, die-
renwelzijn en -gezondheid en volksgezondheid. Een verdere liberalisering van markten
en de technologische ontwikkeling lijken die discussie nog verder te gaan versterken.
Dat ingrijpende veranderingen nodig zijn is duidelijk. Maar hoe die er ook uit zullen zien,
dieren en de dierhouderij zullen een belangrijke rol blijven spelen.

De dierhouderij heeft een hernieuwde ‘licence to produce’ nodig. Zij moet maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen, zoals alle bedrijvigheid in ons land: ondernemen op eco-
logische, economische en sociaal-culturele grondslag én bijdragen aan maatschappelij-
ke doelen, ook als dat hogere eisen stelt dan wettelijk verplicht. Aan de aldus vast te
stellen specifieke voorwaarden zal de bedrijfstak moeten (gaan) voldoen.

gezondheid en welzijn van het dier
De wetenschappelijke kennis en maatschappelijke zorg over dierenwelzijn rechtvaardigt, dat de
huidige benadering van dierenwelzijn grondig wordt heroverwogen. Internationaal is overeen-
stemming over de randvoorwaarden voor dierenwelzijn, de ‘lijst van vijf vrijheden’: vrij van dorst,
honger en ondervoeding, vrij van fysiek en fysiologisch ongerief, vrij van pijn, verwondingen en
ziekten, vrij om het normale gedrag te kunnen uitvoeren en vrij van angst en chronische stress.
Discussies over verbeteringen gaan te weinig over deze vrijheden als zodanig en gaan teveel
over marginale verbeteringen (zie ook bijlage 5). Het dierenwelzijnsbeleid in Nederland heeft
het karakter van symptoombestrijding: er wordt onderzoek uitgezet en er worden initiatieven
genomen om de ergste knelpunten te identificeren en te bestrijden. Er worden geen onderlig-
gende oorzaken aangepakt, zoals productieverhoging bij een filosofie die gericht is op het be-
halen van winst uit bulkproductie en kleine winstmarges. De ontwikkeling in de manier van den-
ken over dieren en hun behandeling staat haaks op de gevolgen van de technologische ontwik-
kelingen in de dierhouderij. Wat pijnlijk is wordt verdrongen: ‘eten, maar niet willen weten’ (Te
Velde, et. al., 2001).

Eén van de meest herkenbare dilemma’s bij gezondheid en welzijn is de wijze van houden van
het dier. Door dieren binnen te houden is de kans op infecties te minimaliseren en kan het ge-
bruik van diergeneesmiddelen omlaag. Als dieren vaak buiten komen is dat goed voor het wel-
zijn van het dier, maar is het ziekterisico groter.
Burgers, consumenten én producenten, hebben de neiging om de verantwoordelijkheid voor
ethische overwegingen, het gezamenlijke geweten, bij de overheid te leggen. Die moet zorgen
voor gezondheid en voor verbetering van welzijn van dieren. De overheid is immers de enige
instantie die algemeen gewenste omgangsvormen met dieren aan iederéén kan opleggen.

Opvattingen over dierenwelzijn en omgang met dieren variëren naar tijd, plaats en con-
text. Dit impliceert dat er altijd spanningen en discussies zullen blijven over wat kan en
mag met dieren. De raad meent dat in deze afweging het belang van het dier meer ruimte
moet krijgen, ook als dit grote gevolgen heeft voor de sector of de winkelprijzen.
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voedselveiligheid en volksgezondheid
Voedsel is veiliger dan ooit, tegelijkertijd praten we er meer over dan ooit. Echte risico’s liggen
niet alleen in infecties maar ook in chemische verontreiniging en residuen van diergeneesmid-
delen. Deze risico’s zijn moeilijk in te schatten. ‘Zero tolerance’ - geen enkele voedselinfectie
accepteren in de dierhouderij - heeft geen zin, al moeten we wel naar streven minimaliseren
ervan. We moeten dus leren leven met risico’s. Het onverkort toepassen van het voorzorgprin-
cipe gaat ervan uit bij innovaties de risico’s voor mens en dier zo klein mogelijk te laten zijn door
uit te gaan van ‘nee, tenzij’: afwezigheid van schadelijke effecten moet vaststaan. Het andere
uiterste is om innovaties toe te staan zolang geen schadelijke effecten zijn aangetoond. Goede
certificering, transparantie in de voedselketen en traceerbaarheid van de bronnen zijn in ieder
geval essentieel. De vraag is hoe je dit goed regelt (zie ook bijlage 6). De overheidsmaatregelen
tegen dierziekten als BSE en varkenspest richten zich vooral op controle en correctie, maar
onvoldoende op onderliggende mechanismen. Zo werken de transporten van dieren over de
hele wereld verspreiding van ziekten in de hand.
De jarenlange goede reputatie van Nederland op het gebied van diergezondheid wordt bedreigd
door een samenspel van factoren dat deels buiten de directe invloedssfeer van de meest be-
trokken actoren ligt. Dit vraagt a) het ontwerpen van strategieën voor vrijwaring van dierziekten,
b) het opzetten van een expertisenetwerk voor epidemiologie van dierziekten, c) het ontwerpen
van geïntegreerde dierhouderijsystemen, en d) het opleiden van epidemiologen en veterinaire
kwaliteitsmanagers.

Door de geschiedenis heen heeft de mens er zich steeds zorgen over gemaakt dat hij ziek kon
worden door het eten van dierlijke voeding. Maar steeds minder accepteert de maatschappij
verwekkers van zoönosen. Dierlijke producten worden beoordeeld als ‘normale’ producten. Ga-
rantie van productveiligheid wordt steeds belangrijker. Ook accepteert de maatschappij geen
diergeneesmiddelen in dierlijke producten meer, als die mogelijk schade opleveren voor de hu-
mane gezondheid. Vaak wordt een hele (deel)sector getroffen als één of enkele producenten
het vertrouwen van ‘de consument’ beschamen.
Vraag is wie verantwoordelijk is bij incidenten met voedselveiligheid. De consument doet een
beroep op de overheid bij calamiteiten, die dan weer naar de sector wijst, enzovoorts. Deze
cirkel moet worden doorbroken. Als de overheid de verantwoordelijkheid geheel op zich neemt
ontstaat een kunstmatig gevoel van veiligheid bij de burgers. Hoofdverantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid behoren bij de producent te liggen. De dierhouderij is zo gespecialiseerd dat
ook de boer zelf niet precies weet wat er in het krachtvoer zit. De consument heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de aanschaf en bereiding van voedsel. De overheid moet regisseren,
maar kan niet overal verantwoordelijk voor zijn.

De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheid van voedsel ligt bij het bedrijfsleven.
De overheid moet haar rol en verantwoordelijkheid duidelijk benoemen, evenals die van
consumenten en producenten. Daarbij moet de overheid harde randvoorwaarden stellen
rond kwaliteit, transparantie en traceerbaarheid. Een tweede rol van de overheid is het
stimuleren van de ontwikkeling van eenduidige productidentificaties (van samenstelling
én wijze van produceren) en de communicatie daarvan om een geïnformeerde en gefun-
deerde keuze door de consument mogelijk te maken.

omgevingskwaliteit
De Nederlandse cultuurlandschappen zijn tot stand gekomen in wisselwerking met landbouw.
Het dier heeft altijd een rol gespeeld in landschapsonderhoud en -vernieuwing, maar het doel-
bewust inzetten van dieren om het landschap te onderhouden - zoals nu al in veel natuurgebie-
den gebeurt - is nieuw. In het cultuurlandschap is de rol van het dier noodzakelijk: om veenwei-
delandschap te behouden zullen graasdieren - melkkoeien en andere grazers - blijvend moeten
worden ingezet. De belangrijkste functie van het houden van dieren verschuift dan van het leve-
ren van melk naar het onderhouden van het landschap. Al grazend fungeert het dier ook als
levend rekwisiet in het decor voor de recreant. Een wei zonder koeien is niet compleet. Ook het
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paard begint een vertrouwd onderdeel van het landschap uit te maken. Paarden hebben veel te
bieden: ontspanning, uitdaging, maar ook status en inkomen.
Verzorging van dieren biedt ook mogelijkheden voor het scheppen van beschermde arbeids-
plaatsen voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten. Relatief arbeidsintensieve biologische
bedrijven hebben op dit punt goede mogelijkheden. Contact met dieren voegt voor gehandi-
capten een speciale dimensie aan het werk toe. Niet nieuw, maar onverwoestbaar is de rol van
dieren in educatie in het algemeen. Het bekijken en bestuderen van dieren, niet alleen in die-
rentuinen en kinderboerderijen, maar ook in het weiland, is en blijft een onmisbaar onderdeel
van het bestaan, voor jong en oud.
Huisdieren zijn voor veel mensen een steun, troost en toeverlaat, die steeds belangrijker wordt.
Er gaan dan ook stemmen op om de aandacht te verschuiven van dierhouderijsystemen naar
huisdiersystemen, omdat de laatste een grotere potentiële bron van inkomen en zinvolle arbeid
zouden vormen: een uitdaging voor dieronderzoek en overige dienstverlening rond dieren.
De indeling grondgebonden en extensief versus niet-grondgebonden en intensief lijkt helder,
maar de schaal is een complicerende factor. Een melkveebedrijf van 800 ha met 1000 koeien
op stal is óók grondgebonden. Ook bij intensieve dierhouderij zijn de ruimtelijke aspecten heel
belangrijk. Voorbeeld is de Reconstructie van de concentratiegebieden van de intensieve vee-
houderij en melkveehouderij (zie ook bijlage 9).

De raad meent dat de omgevingsaspecten van de dierhouderij belangrijker zijn geworden
dan voorheen. In plaats van “resultante” is omgevingskwaliteit nu mede een belangrijk
motief voor behoud en vormgeving van dierhouderij in Nederland in samenhang met de
specifieke mogelijkheden ter plaatse. Dit vereist andere keuzes van de overheid en nieu-
we mechanismen voor beloning.

economie en structuur van de sector en de keten
De structuur van de sector en concurrentie met lage prijzen dwingt boeren tot maximale effici-
entie in de dierhouderij. De consument heeft vertrouwen zo lang het goed gaat, maar weet vaak
niet waar hij zelf kan kiezen, sturen of verantwoordelijkheid nemen. Het gemengde bedrijf met
meerdere gewassen èn diersoorten was vanouds het dominante bedrijfstype in Nederland. De
huidige bedrijven worden gekenmerkt door specialisatie op één diersoort en in veel gevallen
nog beperkt tot één enkel productiedoel (zoals productie van biggen) en vaak zonder grond. De
wenselijkheid om stofkringlopen te sluiten vraagt evenwel nieuwe vormen van gemengde be-
drijvigheid op het niveau van bedrijf of gebied (zie ook de sectorschetsen in bijlage 8).
Concurrentie en technische ontwikkeling laten de individuele boer geen keuze, maar dwingen
tot toepassing. Dit is geen keuzemógelijkheid, maar nóódzaak om te overleven. De praktijk is
ondanks alles steeds weer: ‘als ik het niet doe, dan doet mijn buurman het wel’. Technische
ontwikkeling maakt voor consumenten en boeren samen veel mogelijk, maar is voor ieder indi-
vidueel een ‘autonoom’ gegeven. Toch maken mensen die ontwikkeling samen, het is geen na-
tuurwet. De ontwikkeling is dus ook bij te sturen of af te remmen, zeker in zijn toepassingen.

Maatregelen die het dierenwelzijn en de gezondheid van mens en dier bevorderen, werken
kostprijsverhogend. Structurele verbeteringen worden dan ook nooit bereikt in een dierhouderij
die blijft produceren voor het bulksegment van de markt met scherpe concurrentieverhoudingen
en daarbij behorende lage winstmarges. Sector en keten zullen zich moeten richten op het creë-
ren van een kwaliteitsmarkt, waarin veehouders beloond worden voor de ‘productie’ van ge-
zondheid en welzijn van dier en mens. De keuze voor een biologische productiewijze toont aan
dat een aantal ondernemers wel degelijk zelf keuzen durft te maken.
Ook op langere termijn is er waarschijnlijk animo om boer te worden. Dit beroep biedt nog
steeds de mogelijkheid voor hoogwaardige arbeid uit het oogpunt van taakbeheersing en bele-
ving van verbondenheid met de natuur. Het feit dat boeren en boerinnen op gezinsbedrijven
een relatief lage beloning voor de inzet van hun kapitaal en arbeid accepteren is hun zwakte,
maar tegelijk hun kracht. Voor zover er dierhouderij blijft is dat vooral in moderne gezinsbedrij-
ven met 2 à 3 werkers.
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Afstemming tussen de opeenvolgende schakels in de productieketens heeft plaats via markten
en contracten. Virtuele markten vervangen steeds meer de fysieke markten. Waar aanbieders
zekerheid zoeken in langlopende afzetcontracten houden afnemers de handen liever zo lang
mogelijk vrij. Voor de ontwikkeling van niche-producten zoals streekproducten is de ontwikkeling
van de keten voor verwerking en afzet vaak het zwakke punt. Het blijkt moeilijk om vanuit een
gebied voldoende omzet te genereren om de vereiste machtspositie op de markt te realiseren.
Net als andere sectoren wordt de dierhouderij sterker vraaggestuurd. Wat kan dit betekenen?
Wanneer bij auto’s een defect wordt geconstateerd, worden ze teruggehaald naar de fabriek en
de kosten omgeslagen over de autorijders van dát merk. Het is evenzo logisch dat de kosten
van maatregelen om dierziekten te bestrijden voor rekening van ‘de sector‘ komen (en in laatste
instantie doorberekend aan de eters van rundvlees) en niet voor rekening komen van de belas-
tingbetaler, inclusief de vegetariër. Ieder kan immers zelf bepalen hoeveel rundvlees hij koopt,
maar niet hoeveel belasting hij betaalt.

Om maatschappelijke doelen in het productiesysteem van de dierhouderij te integreren
moet de overheid zich volgens de raad concentreren op het stellen van harde randvoor-
waarden aan industriële vormen van dierhouderij in Nederland en ‘alternatieve’ dierhou-
derij met kennis en financiële instrumenten meer stimuleren.

de vraag naar producten en diensten
De Nederlandse bevolking en het welvaartspeil zullen nog verder groeien. Daarmee groeit de
vraag naar producten en diensten. De bijdrage van dieren daaraan laat een wisselende ontwik-
keling zien. Sommige functies van dieren behoren praktisch tot het verleden, zoals de rol in
transport. Voor andere functies komen substituten beschikbaar, zoals vleesvervangers. Met
verschuivende inzichten over dierenwelzijn, gezondheid en milieu verschuiven ook de functies
van dieren. Ondanks alle substitutiemogelijkheden zullen dieren een belangrijke rol blijven ver-
vullen in onze maatschappij.
De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren richt zich in de eerste plaats op een beoordeling
van het welzijn van (productie)dieren en niet op een afweging met het productiedoel. Het ver-
dient aanbeveling een beoordelingskader en criteria te ontwikkelen die het mogelijk maken (de
aantasting van) het dierenwelzijn af te wegen tegen het doel waarvoor men de dieren houdt.
De toenemende mondialisering leidt tot steeds meer transport van levende dieren over de hele
wereld. De beelden daarvan zijn aangrijpend. Het systeem lijkt op hol geslagen. We moeten
streven naar een organisatie van de keten met zoveel mogelijk ter plaatse slachten en minimali-
seren van het transport van levend vee (zo veel mogelijk beperken tot fokmateriaal).

Om meer zicht te krijgen op de aanvaardbaarheid van de dierhouderij in Nederland is het
nodig om de verschillende functies en diensten (dierenwelzijn, volksgezondheid, ruimte,
milieu en landschap, logistiek en economie) te onderscheiden en tegen alternatieven af
te wegen. Expliciet moet worden in hoeverre opvattingen naast elkaar kunnen bestaan
dan wel elkaar uitsluiten.

internationale omgeving, markt en kwaliteit
Markten en concurrentie spelen al niet meer alleen op Europees (EU) niveau, maar worden
steeds meer wereldwijd. Dit vergroot de schaal steeds meer en eist concurrentie op kwaliteit.
De huidige Nederlandse dierhouderij produceert in belangrijke mate voor de export. Daardoor is
niet alleen toenemend kwaliteitsbesef van Nederlandse consumenten van belang maar ook de
hogere en sneller veranderende eisen van de Europese consument. In Nederland zijn door we-
reldwijde concurrentie nog nauwelijks kostprijsvoordelen te behalen. De vraag naar goedkope
producten met een basiskwaliteit neemt bovendien af. Concurreren op prijs wordt daardoor
steeds moeilijker.

Op termijn zal Nederland moeten concurreren op kwaliteit en zullen alleen productievormen met
een hoge toegevoegde waarde die aan controleerbare en gegarandeerde kwaliteitseisen vol-
doen hier nog passend én economisch rendabel zijn. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
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in Europa (GLB) is vooral van belang voor de ondersteuning van de inkomens in de huidige
grondgebonden dierhouderij (rundvee, schapen). De uitbreiding van de EU en een nieuwe we-
reldhandelsronde (WTO) nopen tot aanpassingen die mogelijk zeer ingrijpend zullen zijn. Het
huidige inkomensbeleid als onderdeel van het GLB zal aan betekenis verliezen, ten gunste van
het plattelandsbeleid. Tevens zal meer aan de lidstaten worden overgelaten.

Concrete bedreigingen voor de concurrentiepositie van de dierlijke sectoren zijn het verminde-
ren van het concurrentievoordeel van goedkope importen van veevoergrondstoffen van over-
zee, de toetreding van landen in Centraal Europa tot de EU en de kostprijsverhoging als gevolg
van de internalisatie van de milieukosten (mestafzet en mestverwerking) en van de kosten ver-
bonden met (het risico van) dierziekten. Dit treft de vleesproductie naar verwachting meer dan
de zuivelsector. De toekomstige ontwikkelingskansen voor een economisch en ecologisch duur-
zame en welzijnsvriendelijke productie zijn voor de grondgebonden dierhouderij (melkveehou-
derij) veel groter dan voor de intensieve veehouderij (varkens en pluimvee). Alleen vormen van
varkensproductie met een hoge toegevoegde waarde (bijvoorbeeld met een biologische pro-
ductiewijze) die aan controleerbare en gegarandeerde kwaliteitseisen voldoen zullen in de toe-
komst in Nederland waarschijnlijk nog economisch rendabel zijn.

De raad is van mening dat het exportargument steeds minder opweegt tegen de negatie-
ve effecten van de dierhouderij. De ‘licence to produce’ zal worden gekoppeld aan (meer)
kwaliteit, in productiewijze én producten. De omvang van de dierhouderij neemt af, niet
als doel maar als resultante van de verandering.
De omslag in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt ruimte voor nieuw nationaal
beleid voor de beheersfunctie van de grondgebonden dierhouderij. Nederland zal daar-
voor wel zelf meer middelen moeten vrijmaken.

de rol van de overheid en de andere partijen
De overheid kan de problematiek van dierenwelzijn en volksgezondheid niet overlaten aan
marktpartijen (producenten - boeren en overig bedrijfsleven -, handel en consumenten). Na-
mens allen moet de overheid ambivalent gedrag van consumenten en producenten aan de orde
stellen en zonodig aanpakken om ruimte te scheppen voor de gedragsveranderingen die allen
(zeggen te) willen. Zowel de veehouder als consumenten en bedrijfsleven schuiven met verant-
woordelijkheden. Veehouders wijzen naar de consument ‘die weigert meer te betalen voor die-
renwelzijn, maar intussen wel mijn kippen eet’. Consumenten wijzen op hun machteloosheid:
‘wij eten wat in de winkel ligt’. Vingers gaan richting veehouders, maar ook richting supermark-
ten en overheid. Er lijkt sprake van een sociaal dilemma: iedereen ziet dat hij bijdraagt aan een
ongewenste ontwikkeling maar voor ieder afzonderlijk is het niet voordelig een eerste stap te
zetten naar het ‘goede’ gedrag. Dit sociaal dilemma moet hanteerbaar worden gemaakt.

De institutionele vormgeving van politiek en openbaar bestuur staat algemeen onder druk en er
wordt geëxperimenteerd met nieuwe arrangementen. Relaties tussen burgers, organisaties,
politiek en ambtenarij worden her en der nieuw gedefinieerd. Er lijkt een brede consensus te
bestaan over dat we een maatschappelijke orde achter ons laten, maar we missen een cohe-
rente visie op de huidige constellatie, laat staan de toekomstige. De centrale positie van de
overheid is niet meer automatisch verzekerd, de sturingscapaciteit neemt af en de institutionele
verankering van de culturele verbondenheid valt weg (Hajer, 2000). Dit geldt in het algemeen,
maar zeker ook op het gebied van (sectoren in) de dierhouderij en diverse aspecten daarvan.
Deze ontwikkeling heeft vèrstrekkende consequenties, niet in de laatste plaats voor de aanpak
met betrekking tot de dierhouderij.

Vier kernpunten zijn:
1. door diversiteit aan achtergronden worden ‘ongestructureerde’ problemen waarbij zowel on-

enigheid bestaat over de juiste aard van het probleem als over de meest wenselijke oplos-
singen, meer regel dan uitzondering. Bestuur moet steeds onder condities van onzekerheid
en dynamiek opereren
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2. de opgaven waarvoor het openbaar bestuur zich geplaatst ziet, onttrekken zich aan de vaste
territoriale schaal. Voor het bestuur impliceert dit een grotere betekenis van tijdelijke, project-
matige praktijken die aansluiten op het probleem waarmee de samenleving zich ziet gecon-
fronteerd

3. in veel gevallen is geen sprake meer van effectieve hiërarchische systemen. Het is vaak
onduidelijk in welke relatie verschillende actoren tot elkaar staan. Geïnstitutionaliseerde ge-
zagsverhoudingen maken plaats voor wederzijdse afhankelijkheid: een continu proces van
onderhandelen

4. werd het bestuur tot voor kort gesteund door instituties met een gedeeld besef van culturele
verbondenheid en vertrouwen, nu is het ontwikkelen van culturele verbondenheid een zelf-
standige opgave geworden.

Er zijn veel actoren die elk een deel van de verantwoordelijkheid hebben voor het geheel.
Onduidelijkheid over deze verdeling schept onzekerheid voor burgers en bedrijven. De
raad concludeert dat voor een effectieve aanpak van de problemen rond de dierhouderij
het noodzakelijk is dat er een heldere taakverdeling bestaat tussen de diverse actoren
alsmede de overheid en dat er goede afspraken over verantwoordelijkheden worden ge-
maakt. Iedere partij , waaronder de overheid, moet weten wat zij geacht wordt te doen en
te laten en dat ook duidelijk maken naar andere partijen.
De hiervoor genoemde vier kernpunten kunnen worden beschouwd als aandachtspunten
bij de vormgeving van het veranderingsproces waarmee het overheidsbeleid rekening zal
dienen te houden.
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4 de voorwaarden voor de dierhouderij van de toekomst

dierhouderij in veranderende tijden
De dierhouderij vervulde steeds de rol die de samenleving verlangde, ook nog met de schaal-
vergroting, productieverhoging en intensivering direct na de Tweede Wereldoorlog. Maar de
laatste decennia zijn er grote problemen met milieu, natuur en dierenwelzijn en zijn de maat-
schappelijke normen en waarden sterk in beweging. De dierhouderij is los komen te staan van
zijn fysieke en sociale omgeving. Door schandalen wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid
van de producten én de sector zelf, en uitbraken van ziektes belasten de hele samenleving. De
reguliere dierhouderij is in alle opzichten kwetsbaar geworden (economie, welzijn, ziekten) en
wordt eerder ervaren als overlast dan als een positieve bijdrage aan de omgevingskwaliteit.

het roer moet om, maar waarheen en hoe?
Het is wel duidelijk dat er een omslag nodig is in de dierhouderij. Van verschillende kanten wor-
den nu aansprekende alternatieven aangereikt: biologische productiemethoden, kleinschalig-
heid gepaard aan diversificatie en additionele toegevoegde waarde, etc. Het is begrijpelijk dat in
een crisissfeer gezocht wordt naar drastische oplossingen. Een herstructurering mag echter niet
plaats hebben door op korte termijn een geforceerde koude sanering door te voeren met sluiten
van grote aantallen bedrijven. De raad acht dit maatschappelijk ongewenst. Een groeimodel
heeft meer kans van slagen. Zo’n model biedt ruimte voor de dynamiek die in de sector zelf
aanwezig is voor herstructurering binnen door de overheid te stellen kaders. Dat bestaat er
naast het stellen van randvoorwaarden uit om ontwikkelingen ten goede - die door individuele
ondernemers en groepen van ondernemers worden ingezet - te stimuleren en te ondersteunen.
Hoe het veranderingsproces precies zal verlopen en welke strategie daarbij ook wordt gekozen:
er is allereerst behoefte aan een gezamenlijk gedragen visie op de problemen en op de richting
waarin de verandering moet gaan. Dierhouderij waarin multifunctionaliteit, dierenwelzijn, gezond
voedsel en verantwoord gebruik en beheer van het milieu en van natuur en landschap geïnte-
greerd zijn met economie, moet op het niveau van de bedrijven vorm worden gegeven.

de opgave: omslag naar ‘maatschappelijk ondernemen’
‘Maatschappelijk ondernemen’ in de zin van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt
nu algemeen als bestaansvoorwaarde voor bedrijven geaccepteerd. Een recent SER-advies,
dat verwijst naar OECD-Guidelines, bevestigt dat. Uitgangspunt is dat de geldende regels wor-
den gerespecteerd én dat wordt bijgedragen aan maatschappelijke doelen, óók boven het wet-
telijk minimum. De dierhouderij moet zich richten op de nieuwe maatschappelijke normen en
verwachtingen. Het exportargument zal in gewicht afnemen en geen excuus meer zijn voor on-
acceptabele druk op de omgeving en overlast en risico’s bij de huidige hoge productie. Het
economisch belang is niet altijd en overal doorslaggevend meer. De productie zal moeten vol-
doen aan hogere kwaliteits-, veiligheids- en omgevingsnormen, en onder die druk verschuiven
naar andere markten. Het internationale en EU-kader is en blijft van belang, ook voor welke
maatregelen op welk niveau mogelijk zijn.

waarheen: een streefbeeld in termen van voorwaarden
De vraag is wat de bevolking als burger en als consument wil, en hoe dit te vertalen in streef-
beelden en processen om dit beeld te realiseren. In de dierhouderij moet vanaf heden een
duurzame ontwikkeling centraal staan: deze heeft economische en ecologische aspecten en
past bij de huidige normen en waarden. De problematiek van de agrosector in het algemeen en
van de dierhouderij in het bijzonder is niet louter of zelfs maar voornamelijk een technische of
economische, maar ook een ecologische en een culturele: het gaat ook om normen en waar-
den. Het gaat om de eerder beschreven ‘licence to produce’ in brede zin. In de dierhouderij is
de laatste decennia de drijfkracht achter het systeem eenvormig en eenzijdig gericht geweest
op één doel: voedselproductie van voldoende kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.
Was tot heden in de dierhouderij het marktdenken dominant, het gaat er nu om een nieuw
evenwicht tot stand te brengen tussen economie, ecologie en normen en waarden, en de dier-
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houderij weer ‘in fase’ te brengen met de samenleving. Ecologie, normen en waarden moeten
niet alleen de tucht van de markt voelen, maar ook vice versa. Economie ecologie en normen
en waarden worden zo geïntegreerd. Het is volgens de raad essentieel dat, uitgaande van het
subsidiariteitsbeginsel, op regionaal niveau concreet wordt geformuleerd waar welke vormen
van dierhouderij wenselijk en mogelijk zijn. Op Europees en nationaal niveau moeten daarvoor
dan de goede condities en randvoorwaarden aanwezig zijn. De dierhouderij moet gaan voldoen
aan de volgende voorwaarden:

� alle vormen van dierhouderij zijn in overeenstemming met de randvoorwaarden die bo-
dem, water, natuur en landschap stellen: er komen geen nieuwe milieuschulden bij en er
wordt bijgedragen aan het versneld aflossen van de bestaande

� voor welzijn en gezondheid van dieren zijn de ‘vijf vrijheden’ maatgevend bij de verdere
ontwikkeling en met name de inrichting van fokkerij, houderij, handel, transport en slach-
terij;

� veiligheid en traceerbaarheid staan bij productie centraal: niet voor ‘absolute’ veiligheid,
maar voor maximale risico-beperking door het hanteren van het voorzorgprincipe

� stofkringlopen in de dierhouderij zijn gesloten, waardoor alle dierhouderij - via voer en
mestafzet - grondgebonden is

� de vraag is bepalend: de algemene ‘vraag’ van de burger c.q. de samenleving aangaan-
de ethiek, milieu en omgevingskwaliteit én de meer individuele vraag van de consument
naar veilig en gezond voedsel, al dan niet in relatie tot de algemene maatschappelijke
aspecten

� de bedrijfsvoering is veerkrachtig in het opvangen van bijzondere weers- of marktom-
standigheden, de zorg voor de omgeving, dierziekten en andere calamiteiten.

het proces: hóe de omslag te realiseren
Voor de vraag hóe deze noodzakelijke omslag tot stand zou moeten komen meent de raad dat
dit allereerst een verantwoordelijkheid en taak is voor de sector - en deelsectoren - zelf. De
sector zou het voortouw voor verandering dienen te nemen, waarbij de markt stuurt en de over-
heid voorwaarden stelt, ondersteunt en faciliteert. Hoe kan de dierhouderijsector nu zelf het
voortouw nemen om dit genoemde streefbeeld door het vertalen van de randvoorwaarden in de
praktijk te realiseren?

De ondernemers in het primaire productiedeel van de ketens hebben de opzet en bedrijfsvoe-
ring van hun bedrijven immers ingericht onder invloed van de signalen die zij uit het landbouw-
beleid en van de andere partijen in de keten kregen. Alleen als deze signalen effectief gaan
sturen op meer kwaliteit, dus meer ruimte voor welzijn van de dieren, beter omgaan met het
milieu, respect voor het landschap en een hogere standaard van voedselveiligheid, kan men
redelijkerwijze verwachten dat dierhouders daadwerkelijk een andere koers in zullen slaan.

Een dergelijke stimulerende omgeving komt in de eerste plaats tot stand als de bevolking in zijn
rol van consument gaat kiezen voor betere kwaliteit en deze vraag via de verschillende scha-
kels in de keten wordt doorgegeven aan de primaire producent. Transparantie en certificering
kunnen daaraan veel bijdragen. Een voorbeeld daarvan zijn uniforme inkoopvoorwaarden die
op Europees niveau door supermarkten worden opgesteld. Het streefniveau is om boven de
wettelijke minimumeisen uit te gaan (EUREPGAP).

De overheid dient op zijn beurt het landbouwbeleid om te vormen van het ondersteunen van
kwantiteit naar het stimuleren van kwaliteit, dat wil zeggen dat steun veel selectiever en aan
voorwaarden gebonden zal moeten zijn. De druk die er is om het huidige beleid van het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met ongerichte ondersteuning van productie om te
bouwen met het oog op de uitbreiding van de EU en de trend van liberalisering in het verband
van de World Trade Organization (WTO) kan hierbij meehelpen. Draagvlak in de samenleving is
onmisbaar voor overheidsbeleid dat er op gericht is om aan maatschappelijk gewenste dierhou-
derij ook een maatschappelijk verantwoorde bestaansbasis te garanderen.
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brede focus kiezen   
De MKZ crisis leert dat indertijd veel beslissingen over de dierhouderij - bijvoorbeeld over de
aanpak van bestrijding van besmettelijke dierziekten - zijn genomen met een beperkte focus,
zonder de consequenties voor bredere groepen in de samenleving, en in te kleine kring. Dat
kan in de toekomst niet meer. Keuzen dienen in alle openheid te worden voorbereid en ge-
maakt, met in beeld brengen van alle mogelijkheden en risico’s.
Er is sprake van een kloof tussen dierhouderij en samenleving en van vervreemding. Communi-
catie dient daarop aan te grijpen, dat wil zeggen op het dichten van de kloof en het weer binnen
de beleving van boeren en burgers brengen van de essentiële waarden. De dierhouderij en
verwante bedrijvigheid moeten niet alleen via de contacten met andere schakels in de keten en
met de consument meer informatie en openheid geven over de kwaliteit van de wijze van pro-
duceren en van de producten, maar ook publiekelijk verantwoording afleggen.

De uitbreiding van de EU zal naar verwachting tot gevolg hebben dat het GLB verschuift van
landbouwbeleid naar plattelandsbeleid en gedeeltelijk zal worden gerenationaliseerd. Dat geeft
ruimte voor nationaal beleid gericht op het structureel regelen van de financiering van de be-
heersrol van de grondgebonden dierhouderij en inzet van nationale middelen. Ook is er dan in
het beleid meer ruimte voor differentiatie naar regio. De behoefte aan een kwalitatief hoogwaar-
diger landelijk gebied als ruimte voor recreëren en wonen en als vestigingsplaats voor bedrijvig-
heid zal dit legitimeren. Deze rol van landbouw zal op termijn waarschijnlijk nog de enige legiti-
matie zijn voor overdracht van collectieve middelen naar de landbouw. Degenen die hun be-
staan vinden in een maatschappelijk gewenste dierhouderij moeten kunnen rekenen op een
redelijke beloning voor een maatschappelijk gewenste prestatie. De overheid heeft verantwoor-
delijkheid voor het tot stand helpen brengen van mechanismen voor beloning van prestaties die
het karakter van een echt collectief goed hebben zoals landschapsbeheer voor zover die uit-
gaan boven het niveau dat geacht wordt deel uit te maken van verantwoord gebruik van de
ruimte als onderdeel van een Goede Landbouw Praktijk.

In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor en beperkingen bij het daad-
werkelijk realiseren van de omslag: het wat, waar en hoe.
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5 het realiseren van de noodzakelijke omslag

In het vorige hoofdstuk heeft de raad zich uitgesproken over de uitgangspunten voor de toe-
komstige ontwikkeling van de dierhouderij die uitmondden in een aantal voorwaarden. Wat is
wenselijk en wat kan niet meer? Dit vraagt om een nadere uitwerking waarbij het er om gaat
hoe die toekomstige dierhouderij er uit kan zien en hoe die tot stand kan komen. Dat wordt in dit
hoofdstuk uitgewerkt. De raad wil hiermee geen blauwdrukken geven die top down moeten
worden gerealiseerd, maar een visie op hoe het zou kunnen met een uitwerking. Het over-
heidsbeleid zal een kader moeten bieden met duidelijke doelstellingen, een tijdpad om die te
bereiken en ruimte voor ondernemers in de wijze waarop die doelen te bereiken.

5.1 het Europees beleidskader

Sommige maatregelen zijn alleen in EU-verband mogelijk of zinvol en moeten dus dáár bepleit
en voorbereid worden. De nationale beleidsvrijheid moet secuur worden bepaald. Daarom wordt
hier eerst ingegaan op het Europees beleidskader.

De markt voor de Nederlandse dierhouderij is de Europese markt. Ongeveer tweederde van de
huidige productie wordt op deze markt afgezet en een klein deel buiten de EU, minder dan een-
derde blijft in eigen land. Op de Europese markt zullen zij steeds meer aanbieders van buiten
de huidige EU tegenkomen. In de vraag naar dierlijke producten kan de rangorde tussen de
kwaliteitsaspecten die verbonden zijn aan producten en aan de wijze van produceren verschil-
len tussen bijvoorbeeld de Noord- en de Zuid-Europese landen. Zo wordt aan het welzijn van
dieren in de eerste groep landen hoger belang gehecht dan in de laatste. De rangorde in de
kwaliteitseisen die in andere landen worden gehecht aan het product uit Nederland is waar-
schijnlijk in de eerste plaats voedselveiligheid en de garantie daarvan, dan kwaliteitsaspecten
als smaak, etc., daarna het welzijn van de dieren en pas in laatste instantie milieu en ruimtelijke
aspecten. Het is de vraag of het feit dat de koe wel of niet in de wei heeft gelopen er voor de
Duitse consument van Goudse kaas veel toe zal doen. Het zou verkeerd zijn daaraan een de-
fensieve houding te ontlenen; eerder lijkt een offensieve opstelling geboden om voor het Ne-
derlandse product een imago op te bouwen van veilig en verantwoord, waarbij “natuurlijkheid”
waarschijnlijk een belangrijk attribuut kan zijn. Vergelijk bijvoorbeeld de huidige politieke inzet in
Duitsland om de landbouw te hervormen van “Agrarfabriken” naar biologische kleinschalige
landbouw. Hierin ligt een uitdaging voor de Nederlandse dierhouderij om binnen Europa een
nieuwe voortrekkersrol te gaan vervullen.

In het Europese landbouwbeleid is een belangrijke koerswijziging ingezet met het vorig jaar
uitgebrachte Witboek over voedselveiligheid waarvoor niet de landbouwcommissaris maar de
commissaris voor consumentenbelangen de eerste verantwoordelijkheid draagt. Bij de opening
van de Grüne Woche heeft commissaris Fischler recent nog benadrukt dat het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid nog te veel is gericht op kwantiteit en dat dit zorg voor kwaliteit in de weg
staat. De Mid Term Review van Agenda 2000 in 2003 zou volgens hem moeten worden benut
om een hervorming in deze zin door te voeren. Dit versterkt slechts het pleidooi dat Nederland-
se ondernemers kiezen voor een op kwaliteitsproductie gerichte strategie. Uiteraard roept dit
vragen op over de eisen die de EU in het kader van wereldwijde afspraken over handel mag
stellen aan de kwaliteit en wijze van produceren van producten uit derde landen inclusief de
nieuwe lidstaten die wellicht in een overgangsperiode nog niet (geheel) aan het “acquis com-
munautaire” kunnen voldoen. Hoe gerechtvaardigd dergelijke reserves aan Europese zijde ook
mogen zijn, de EU heeft in de ogen van veel van haar gesprekspartners (bijvoorbeeld de landen
van de Cairns-groep en de groep van 77 ontwikkelingslanden) op dit punt niet zo veel recht van
spreken gezien haar protectionistische verleden. De positie van de Verenigde Staten en die van
Europa zijn in dit opzicht overigens dichter bij elkaar gekomen: de mate van bescherming van
de Europese landbouw en die van de Amerikaanse zijn elkaar de afgelopen periode genaderd.
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De verwachte aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (uitbreiding EU, WTO-
ronde) maken de inkomensondersteuning (schapen, rundvee) minder belangrijk en het platte-
landsbeleid belangrijker. De nationale zeggenschap groeit, zoals de huidige mogelijkheden van
modulatie en cross-compliance al laten zien. Dat biedt mogelijkheden voor onder meer een ei-
gen beleid voor de beheerfunctie van de grondgebonden dierhouderij.

5.2 ruimte voor verschillende oriëntaties   

vier mogelijke oriëntaties
Ontwikkeling van de dierhouderij binnen de voorwaarden voor ‘maatschappelijk ondernemen’
leidt niet tot één uniform eindbeeld op bedrijfsniveau. Er zijn volgens de raad zeker vier ontwik-
kelingsrichtingen mogelijk (met meng- en tussenvormen): vier verantwoorde oriëntaties voor de
bedrijfsontwikkeling, die naast elkaar kunnen voorkomen. Deze zijn hier uitgewerkt, eveneens
geïnspireerd door Ketelaar-de Lauwere (2000a).

De oriëntaties onderscheiden zich van elkaar in de wijze van omgaan met dieren en de relatie
met de fysieke omgeving. In de wijze van omgaan met dieren zijn twee tegenpolen te onder-
scheiden. gebaseerd op “beheersen” en op “ontlokken”. In de benadering “beheersen”, de
gangbare in wetenschap en praktijk, wordt gestreefd naar uiterste standaardisatie en uniforme-
ring. Ziektekiemen worden uitgebannen en het dier wordt, ook genetisch, volledig aangepast
aan de behoeften van de mens. In de benadering “ontlokken” staat de samenwerking tussen
mens en dier centraal. Het diersysteem wordt vormgegeven rond het dier.
Het tweede onderscheid heeft betrekking op de relatie tot de fysieke omgeving en stelt grond-
onafhankelijke dierlijke productie tegenover multifunctioneel grondgebruik. In de eerste benade-
ring staat de productiefunctie voor voedsel centraal. In de tweede is multifunctioneel grondge-
bruik het uitgangspunt met daarin ruimte voor meerdere functies van dieren: naast de produc-
tiefunctie landschapsonderhoud, zorgfuncties en recreatie.

mogelijke oriëntaties van de dierhouderij in de toekomst

multifunctio-
neel gebruik
groene
ruimte

belevingsdierhouderij
zorglandbouw, educatieve functies,
religieuze functies, esthetiek, expe-
rimenten

multifunctionele dierhouderij
streek- en regionale producten,
agrotoerisme, natuur- en land-
schapsonderhoud, terugfokken
van veerassen

biologische dierhouderij
verweving van landbouw en natuur,
agrobiodiversiteit,
samenwerking tussen mens en dier,
community farming

grondonaf-
hankelijke
hightech
productie;
produceren
centraal

reguliere dierhouderij
melkproducten, agroproductie-
complexen, biotechnologie,
onwelzijn wegfokken, novel
protein foods, productie van
medicijnen

beheersen ontlokken
ontleend aan: Kentering en toekomst in de veehouderij, Ketelaar-de Lauwere e.a. (2000a)
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De oriëntaties zoals weergegeven in de voorgaande figuur, zijn als volgt te omschrijven:
In “reguliere dierhouderij” ligt het accent op de gangbare dierhouderij die is getransformeerd
tot een systeem dat aan de maatschappelijke eisen voldoet. Dit betreft zowel dierenwelzijn,
voedselveiligheid als milieu, en arbeidsomstandigheden. Optimale beheersing van de productie
met het oog op de wensen van de burger als consument staat centraal.
De “biologische dierhouderij” draagt veel elementen van de huidige biologische veehouderij
in zich, maar deze kan verder evolueren bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze van omgaan met
dieren. Voedselproductie is weliswaar het hoofddoel, maar het streeft naar diversiteit en bena-
deren van dierhouderij als organisch element in de groene ruimte. Het streven naar verweving
van dierhouderij en natuur is een intrinsieke waarde van dit systeem waarin het risico van ziekte
niet wordt uitgesloten maar wordt geaccepteerd als behorend bij het leven. Sociaal-economisch
gezien breekt dit beeld met de anonimiteit van de markt. Nieuwe organisatievormen ontstaan
waarin de stedeling risicodragend kan participeren.
Bij “multifunctionele dierhouderij” gaat het om een veelvoud aan functies van de groene
ruimte. Het houden van dieren is er daar één van, doch niet beslist de hoofdfunctie. Voedsel-
productie raakt op de achtergrond naast functies als landschapsonderhoud waarvoor onder
meer “teruggefokte” dieren kunnen worden ingezet. Nieuwe samenwerkingsvomen ontstaan
tussen de dierhouderij, de recreatiesector, natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer.
In “belevingsdierhouderij” ligt de nadruk op de beleving van de landbouw en de groene
ruimte. Dit wensbeeld doet vooral recht aan de sociale en psychologische functies van de dier-
houderij: het dier als knuffel- en gezelschapsdier, maar ook als bron van religieuze en spirituele
ervaringen. Dit type dierhouderij biedt verrassing, spontaniteit, schoonheid en zingeving.

De biologische landbouw acht de raad een belangrijke ontwikkelingsrichting, waarover hij recent
ook een advies uitbracht (2001, RLG 01/3). Deze ontwikkelingsrichting kan bovendien spin-off
effecten hebben ten gunste van reguliere dierhouderij.

aansluiting bij ontwikkelingen in de melkveehouderij en intensieve veehouderij
In de melkveehouderij zijn thans twee heel uiteenlopende ontwikkelingen waarneembaar: ver-
dere modernisering en optimalisering ten behoeve van de productiefunctie enerzijds, naast ver-
breding in het kader van rurale ontwikkeling anderzijds:
1. accent op verdere optimalisering met voortgaande productieverhoging per dier en per ha,

specialisatie, schaalvergroting en inzet van de melkrobot op productiebedrijven met zo’n
1000 koeien. De voederproductie op een areaal van 800 ha is verzelfstandigd in een afzon-
derlijke productie-eenheid of zelfs een afzonderlijk bedrijf. Het recente advies van de Com-
missie Herstructurering Melkveehouderij houdt rekening met een dergelijke ‘technologische
sprong’. Het opfokken van jongvee wordt uitbesteed. In een sterk geoptimaliseerde melk-
productie is als variatie denkbaar dat de productie van veevoer hetzij grootschalig en ver-
gaand gemechaniseerd plaats heeft, hetzij meer kleinschalig en ingepast in beheer van het
agrarisch cultuurlandschap, mits het ruwvoer een hoge voederkwaliteit heeft. Een andere
variatie kan zijn dat biologische productiemethode samengaat met hoge mechanisatiegraad
van de werkzaamheden (melkrobot).
Deze ontwikkeling sluit aan bij de oriëntaties ‘reguliere’ en ‘biologische’ dierhouderij.

2. multifunctionele bedrijven met een matige groei in omvang die nevenactiviteiten ontwikkelen
in de zorg voor collectieve goederen en diensten als landschapsbeheer, onderhouden van
biotopen van weidevogels en groene dooradering met slootkanten met rijke vegetaties en
capaciteit voor waterberging. De zorg voor deze collectieve waarden wordt via twee wegen
“geprijsd”. Voor een beperkt deel kan dit door de verkoop van producten voor niche markten
en recreatieve en educatieve diensten aan burgers. Als bijdrage aan een collectief ‘goed’
zal dit vooral plaats hebben via contracten voor beheer met een “trust”.
Deze ontwikkeling sluit aan bij de oriëntaties ‘multifunctionele’ en ‘belevings’-dierhouderij.

In de intensieve veehouderij (varkens en kippen) tekenen zich zo mogelijk nog verder uiteenlo-
pende ontwikkelingen af. Op basis van beheersing worden naast economie en voedselveilig-
heid ook de aspecten milieu en welzijn van dieren ingepast in bijna “industriële modellen” waar-



34

van de varkensflat de exponent is. Dat dit laatste sterke negatieve emoties oproept is de afge-
lopen tijd duidelijk geworden. Als deze ontwikkeling bedrijfsmatig gezien al levensvatbaar zou
zijn (technisch, economisch, milieukundig, ethologisch, veterinair) dan vereist het nog een
enorme communicatieve opgave om geaccepteerd te worden. Daarentegen sluit het model met
scharrelvarkens op gemengde bedrijven, al dan niet op basis van een biologische productiewij-
ze, juist aan bij het beeld dat de consument zich graag voorstelt.
De ontwikkelingen die zich aftekenen voldoen niet alle aan de voorwaarden voor maatschappe-
lijk ondernemen (zie hoofdstuk 4) en daarmee sluiten ze ook niet zonder meer aan bij de be-
schreven oriëntaties. Aansluiting is echter wel degelijk mogelijk, en dan vooral bij ‘reguliere’,
‘multifunctionele’ en ‘biologische’ dierhouderij.

5.3 regionale verschillen en accenten

De kansen voor verschillende ontwikkelingen van dierhouderij lopen uiteen van gebied tot ge-
bied, afhankelijk van fysieke factoren als bodem, water en ontsluiting en de aanwezigheid en
het belang van andere functies. Het in acht nemen hiervan beïnvloedt het ruimtelijk beleid op
verschillende niveaus (rijk, provincies en gemeenten) en daarmee de ontwikkelingsruimte voor
de dierhouderij. Dit geheel van voorwaarden is het kader waarbinnen ondernemers keuzen ma-
ken die leiden tot verschillende vormen van dierhouderij. In het dichtbevolkte Nederland leidt dit
onvermijdelijk tot spanningen tussen maatschappelijke doelen en keuzen op gebiedsniveau
versus ruimte voor ontwikkeling die ondernemers vragen.
Dit spanningsveld is niet nieuw. De landbouw zoekt, en met succes, naar wegen om hiermee
om te gaan. Dat betekent uit de defensieve positie komen door naast de bedreigingen van de
ontwikkeling van steden, infrastructuur en natuur kansen te zien in nieuwe functiecombinaties.
Met het begrip ‘agrarische hoofdstructuur’ is wel getracht ontwikkelingsruimte te benoemen voor
de meer traditionele ontwikkelingsrichtingen voor de landbouw. Het koersenbeleid van de Vier-
de Nota Ruimtelijke Ordening was een poging om regionale verschillen in oriëntatie van land-
bouwontwikkeling te benoemen, een poging die overigens niet heeft doorgewerkt naar het ge-
meentelijke niveau. In de beleidsontwikkeling voor de Reconstructiegebieden wordt dit opnieuw
getracht in “ontwikkelingszones voor de landbouw”.

Ter voorbereiding van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is opnieuw een aantal denkoefenin-
gen verricht, zoals “Landbouw op de kaart” (Staring Centrum, 1997), “Palet van het Platteland”
(LNV, 2000a), “Licht op groen” (LNV, 2000f), en het Rapport van de Commissie Waterbeheer in
de 21e eeuw (2000). Mede op basis is de volgende regionale differentiatie te schetsen:
� het noordelijk deel van Nederland is relatief schoon en nog weinig verstedelijkt. Er is ruimte

voor relatief grootschalige primaire landbouw, natuur en recreatie; er is nog rust, ruimte en
stilte. De dierhouderij is multifunctioneel in een relatief grofmazige verweving met andere
functies

� het centrale deel van Nederland is sterk verstedelijkt; er tekent zich een ring van steden af.
Voor een hoogwaardige woonomgeving is een groene geleding cruciaal. Dierhouderij
draagt hier bij aan functies ten behoeve van de stad

� binnen de stedenring ligt een relatief open ruimte, belangrijk voor het leefklimaat in die ver-
stedelijkte zone. De dierhouderij is belangrijk als beheerder van die open ruimte

� voorts is er een grote multifunctionele zone, onder meer op de zandgebieden van Zuid- en
Oost-Nederland. De landbouw is sterk verweven met andere functies. De verweving van
dierhouderij en andere functies is relatief fijnmazig.

In het Noorden is nog ruimte voor relatief grootschalige productie-melkveehouderij (oriëntatie
‘reguliere’ of ‘biologische’ dierhouderij). In de andere zones zullen de kansen voor multifunctio-
nele bedrijven eerder voorop staan (oriëntatie ‘multifunctionele’ en ‘belevings’-dierhouderij).
Binnen deze accentverschillen per gebied is er overigens wel sprake van keuzeruimte op het
niveau van de bedrijven. De creativiteit van ondernemers op bedrijfsniveau maakt het ontwik-
kelen van modellen en blauwdrukken tot een weinig zinvolle bezigheid, maar de huidige ver-
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schillen tussen de regio’s beïnvloeden de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele bedrijven
en geven daarmee accenten aan welke oriëntaties meer of minder voor de hand liggen.
Voor de intensieve veehouderij zijn de ruimtelijke voorwaarden gericht op inpassing in het land-
schap, het voorkómen van stankhinder en emissie van verzurende stoffen, het verminderen of
beheersen van risico’s van epidemieën van veeziekten, het sluiten van stofkringlopen en opti-
maliseren van de logistiek (slepen met veevoer, dieren en mest). In het kader van de Recon-
structie van de concentratiegebieden wordt ingezet op het onderscheiden van verschillende
zones. Naast zones waaruit de intensieve veehouderij op termijn dient te verdwijnen (extensive-
ringsgebieden), kunnen er zones zijn waarin dergelijke bedrijven worden geconcentreerd.
In de verwevingsgebieden, geldt lokaal de ene of de andere lijn als resultante van nadere afwe-
gingen met de kwaliteit van de groene ruimte en verenigbaarheid met andere functies. In het
kader van de Reconstructie is het in de zones met perspectief voor de landbouw interessant om
waar nu al hoge dichtheden voorkomen, zoals De Peel, bedrijventerreinen te ontwikkelen.

nieuwe vormen van gemengde bedrijvigheid
Het streven naar het sluiten van stofkringlopen krijgt een impuls: bedrijven die hun mest niet
binnen de normen voor toepassing op de eigen grond kunnen plaatsen, moeten met ingang van
2002 met mestafzetcontracten aantonen dat de mest verantwoord wordt afgezet. Niet alleen
bedrijven met varkens en pluimvee, maar ook melkveebedrijven met een hoge veebezetting,
vooral op de hogere zandgronden, hebben zo’n arrangement nodig. Dit kan leiden tot allianties
tussen veehouders en akkerbouwers. Gezien de regionale specialisatie in Nederland zullen die
allianties veelal voorkomen tussen bedrijven in verschillende landbouwgebieden. Allianties bin-
nen gebieden zijn denkbaar waar dierhouderij en akkerbouw beide in een gebied voorkomen of
zich ontwikkelen. De aanscherping van de mestwetgeving heeft ook tot gevolg dat de verwer-
king van mest opnieuw een meer serieuze optie wordt. In tegenstelling tot eerdere pogingen
voor grootschalige mestverwerking wordt nu veelal gekeken naar kleinschaliger processen om
de natte en vaste fractie te scheiden of mest op te werken tot vervanger van kunstmest met
bepaalde specificaties. Vooruitlopend op realisatie daarvan wordt gesproken over ‘graan voor
mest’ contracten van (groepen van) ondernemers in bijvoorbeeld Noord-Brabant en Noord-
Limburg met akkerbouwgebieden in Noord-Frankrijk. Naast de technische haalbaarheid hiervan
zijn effectieve handhaving van de nieuwe mestnormen en de mate waarin dierhouderijbedrijven
de kosten kunnen dragen voorwaarden voor realisatie hiervan.

Dierhouderij moet steeds worden bezien in relatie tot de verschillende functies in de groene
ruimte. Daarbij is belangrijk te bezien welke relaties er zijn en welke daarvan zijn te versterken.
Zo kan dierhouderij in weidegebieden natuur, recreatie en wonen versterken, en is intensieve
dierhouderij in relatie te zien met andere industriële vormen van productie. De functies en rela-
ties binnen het landelijk gebied worden in de onderstaande figuur schematisch weergegeven.

functies in de groene ruimte
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ruimtelijk beleid moet sturen en grondbeleid kan voorwaarden scheppen
Ook al ligt de verantwoordelijkheid om te veranderen - binnen de gestelde maatschappelijke
voorwaarden - primair bij ondernemers, is het tegelijkertijd nodig te signaleren dat sturend over-
heidsbeleid is vereist. Dat geldt zeker voor het intomen van bedreigingen waaraan de grondge-
bonden dierhouderij bloot staat. Het blijvend gebruik van cultuurgrond als weiland staat onder
druk van de stedelijke grondmarkt: naast functieverandering op een beperkte oppervlakte maakt
de opwaartse druk op de prijzen van landbouwgrond het bijna onmogelijk om de extensivering
van de grondgebonden dierhouderij die vanuit het milieubeleid nodig is te realiseren. Bedrijfs-
opvolging is zo in gebieden die onder sterke stedelijke invloed staan bijna niet meer te financie-
ren. Over de bestaande en te ontwikkelen mogelijkheden voor een ‘groen’ grondbeleid bracht
de raad eerder al een advies uit (1999, RLG 99/4).

Daarnaast concurreren verschillende vormen van agrarisch gebruik om de grond. In gebieden
waar de tuinbouw (glastuinbouw, boomteelt, bepaalde takken van groenteteelt) uitbreidt wordt
de melkveehouderij verdrongen. Op hun beurt zoeken melkveehouders die worden uitgekocht
en zij die er zelf voor kiezen zich elders te vestigen, ruimte in akkerbouwgebieden en verdringen
de akkerbouw. Waar het grondgebruik voor de melkveehouderij als grasland een meerwaarde
wordt toegekend op basis van landschappelijke en natuurwaarden gaat het derhalve niet alleen
om behoud van ruimte voor een deelsector binnen de landbouw, op zich onvoldoende reden
voor ingrijpen, maar om het veilig stellen van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het ruimtelijk
beleid zal hiervoor veel sterker moeten gaan sturen op de vorm van grondgebruik binnen de
landbouw.

In het ruimtelijk beleid worden nu al gebieden aangewezen waar ruimte is voor glastuinbouw en
bestaat het voornemen om bestaande verspreide vestiging van glastuinbouw op termijn te sa-
neren. Voor varkenshouderij is een dergelijke aanpak ontwikkeld voor de Reconstructiegebie-
den; deze aanpak dient op langere termijn voor het gehele land te gelden. Daarnaast zal het
ruimtelijk beleid veel sterker ruimte voor de melkveehouderij moeten helpen handhaven door
andere vormen van grondgebruik vergunningplichtig te maken (scheurverboden). Uiteraard ver-
eist de effectiviteit van een dergelijk beleid strikte handhaving op lokaal niveau, ondersteund
door actieve provinciale betrokkenheid in de toetsing. Het ruimtelijk beleid is dan niet meer faci-
literend maar sterk sturend.

5.4 de rol van boeren, ketens, markt en overheid

voorlopers, volgers en achterblijvers: nu inzetten op de vernieuwers
In de land- en tuinbouw worden soms voorlopers, volgers en achterblijvers onderscheiden. In de
praktijk is dit niet altijd helder. Er gaat de suggestie van uit dat de ontwikkelingsrichting voor alle
bedrijven exact dezelfde is. Er is echter juist behoefte aan diversiteit tussen bedrijven. De ver-
banden die boeren en hun organisaties in het leven hebben geroepen om als relatief kleinscha-
lige landbouwondernemingen te kunnen profiteren van schaalvoordelen - inkoop, verwerking en
verkoop van producten alsmede dienstverlening, kunstmatige inseminatie en research en de-
velopment - blijken soms ook een blok aan het been.
Wat is te zien als de kracht van het Nederlandse landbouwmodel, blijkt om andere redenen een
‘sta in de weg’ in veranderingsprocessen. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden
waarvan producentengroeperingen en verenigingen voor agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer goede voorbeelden zijn (zie kader). Dit kunnen bij uitstek de nieuwe ‘change agents’ zijn
die initiatieven ontwikkelen. Deze zullen gedurende enige tijd steun nodig hebben en ook vra-
gen. Ligt de kracht van de nieuwe samenwerkingsverbanden in hun creativiteit en innovativiteit,
voor de gevestigde organisaties (LTO, productschappen en andere ketenorganisaties) en voor
de overheid ligt er een uitdaging om ruimte te maken voor nieuwe ideeën en deze een bredere
werking te geven. In onderstaand kader worden enkele voorbeelden van een dergelijke ver-
nieuwing beschreven.
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voorbeelden van vernieuwing

� tweeëntwintig varkenshouders hebben de ‘Verklaring van Wageningen’ ondertekend en als uit-
werking daarvan voor hun bedrijven nieuwe businessplannen opgesteld met afrekenbare maat-
schappelijke eisen

� LLTB ontwikkelt met het LEI in een pilot een Bedrijfs Omgevings Certificaat (BOC). Daarmee kan
een boer in een integraal managementsysteem vanuit een maatschappelijk en vanuit een markt-
gericht voorkeurspakket het predikaat BOC gebieds- en sectorgericht invullen

� een groep van vijf varkenshouders werkt aan de ontwikkeling van het ‘LIVAR-varken’ waarmee zij
zich richten op het topsegment van restaurants

� een netwerk van pluimveehouders brengt met een volledig gecertificeerde productiekolom een
merk-ei op de Europese markt

� de Vereniging Waterland zet een distributie- en educatief centrum op rond de streekproducten uit
Waterland gericht op de stedelijke bevolking van Amsterdam

� in Midden-Delfland zijn initiatieven in ontwikkeling om te bezien hoe stedelijke gebruikers kunnen
bijdragen aan de kwaliteit van het landelijk gebied en hoe weidegronden groen zijn te houden via
ruimtelijk en grondbeleid en via vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer.

behoefte aan een nieuw coöperatief elan met nieuwe allianties
In de landbouwcrisis van 1870 adviseerde een Staatscommissie de overheid om niet over te
gaan tot protectie, zoals sommige andere landen als Duitsland en Frankrijk, maar tot moderni-
sering van de landbouw door de verbreiding van wetenschap en kennis. Vanuit particulier initia-
tief werden in navolging van ‘Rochdale’ en de ‘Raiffeisenbeweging’ coöperaties opgericht voor
het gezamenlijk inkopen van kunstmest en voor de verwerking en het verkopen van producten
als tegenwicht tegen monopolistische agro-industriële ondernemingen en ontstonden boeren-
leenbanken en onderlinge verzekeringen.

Er is nu opnieuw sprake van een crisissituatie. Deze vraagt om nieuwe hedendaagse vormen
van samenwerking en solidariteit. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden dienen multifunctio-
neel te zijn, voortvloeiend uit de complexiteit van de omslag en het proces dat daarvoor nodig
is. De functies die zij in het veranderingsproces kunnen vervullen zijn mobilisatie en toepassing
van kennis, platform voor overleg en onderhandeling met de overheid en andere partijen, om-
gevingsbeheer en het opbouwen van nieuwe kanalen voor distributie van streekproducten en
diensten. Al naar gelang het zwaartepunt van de activiteiten gaat het dan over milieucoöpera-
ties, verenigingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, producentenverenigingen, etc.
Het is belangrijk dat van onderop nieuwe (regionale) verbanden ontstaan, waarbij enerzijds ei-
gentijdse grootschaligheid en anderzijds nieuwe inzichten, verschillend van aard en omvang,
zich kunnen ontwikkelen.

keten en markt bepalend voor toekomst
In de ketens van producent tot consument worden via de relaties tussen opeenvolgende scha-
kels signalen doorgegeven. Economie (kosten, prijzen en hoeveelheden) is daarbij lange tijd de
dominante sturende factor geweest. De overheid heeft heel lang veel verantwoordelijkheid ge-
nomen voor kwaliteitsaspecten als voedselveiligheid uit het oogpunt van volksgezondheid, wel-
zijn van de dieren en milieu. In een aanbodsgerichte markt stuurde de overheid door middel van
standaarden en normstelling die als randvoorwaarden voor producenten golden. Een conse-
quentie van de ontwikkeling naar vraagsturing is dat via de markt meer sturing ontstaat op kwa-
liteitsaspecten wat de verschillende partijen in de keten er toe brengt zelf en met elkaar syste-
men op te zetten om kwaliteit van product en productieproces expliciet vast te leggen en te ga-
randeren aan afnemers (detailhandel, consumenten) met behulp van certificering. De overheid
kan dan uit de rol stappen van controleur in eerste instantie naar die van toezichthouder in laat-
ste instantie. De overheid heeft hier dus wel een rol in het borgen van keurmerken.

Er zijn in de verschillende sectoren en ketens veel initiatieven te zien voor vernieuwingen langs
de lijn die hier is aangegeven. Deze dynamiek is nodig en de vraag is alleen of veranderingen
voldoende snel, voldoende breed, met voldoende daadkracht en met voldoende effect zullen
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doorzetten om de toekomst van de dierhouderij in Nederland veilig te stellen. Het antwoord zal
aan de consument zijn. De positie van de sector zal afhangen van maatschappelijk aanvaard
functioneren en voldoende concurrentiekracht op een markt die meer op kwaliteit en minder
alleen op prijs zal gaan letten.

de keten: vaak niet meer dan ‘losse’ schakels
Er wordt gemakkelijk gesproken over de ketens in de dierhouderij om de schakels van toeleve-
ring van grondstoffen en uitgangsmaterialen, primaire bedrijven, verwerking, groothandel en
detailhandel aan te duiden. Er is in de praktijk evenwel slechts sprake van een aantal opeen-
volgende stations die aan elkaar leveren en van elkaar betrekken zonder inzicht in wat er in de
vorige en volgende schakels gebeurt. De verbindingen zijn zwak en vormen eerder risicomo-
menten dan punten van coördinatie. De vraag kan worden gesteld of er in feite wel sprake is
van het bestaan van ketens.

De behoefte aan betrouwbaarheid en transparantie tracht men te beantwoorden door het certifi-
ceren van productieprocessen, maar dat is op zich nog geen waterdichte garantie. Proces-
certificering is slechts effectief voor zover er compromisloos naar wordt gehandeld en er objec-
tief (extern) toezicht op wordt uitgeoefend.

De raad acht het voor de ketens in ieder geval van belang om:
� de verbindingslijnen van consument naar producent en vice versa te versterken
� de ketens waar mogelijk te verkorten door samenwerking van schakels
� de input en output van de afzonderlijke schakels nadrukkelijk te bezien
� de risico-momenten in de keten op te sporen en daarop in te grijpen; dit vereist toe-

passing van certificering volgens de methode van ‘Hazard Analysis of Critical Control
Points’ (HACCP) door de gehele keten heen met een duidelijk benoemde en toege-
wezen verantwoordelijkheid voor de regie hiervan

� kwaliteit en herkenbare producten te bevorderen door regionaal aanbod te stimuleren
� te bevorderen dat de overheid op alle niveaus vanuit heldere keuzen consistent stuurt.

opbouw van ketens
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marktpartijen moeten sturen op kwaliteit via de markt
De burger kan als consument kiezen voor producten die geproduceerd zijn op een wijze die
uitgaat boven het maatschappelijk vastgestelde minimumniveau. Op dit vlak wordt vaak gecon-
stateerd dat de burger als consument minder kritisch is dan als lid van de ‘civil society’ of als
kiezer. Hij of zij zou uiteindelijk toch kiezen voor het goedkope lapje vlees, terwijl de wens voor
kwaliteit met de mond wordt beleden en zelfs geëist door maatschappelijke organisaties. Deze
kloof is wellicht van alle tijden, en is ook niet specifiek voor het terrein van vlees en dierlijke pro-
ducten, maar kan wel kleiner worden gemaakt:
� de consument kan veel duidelijker een keuze worden voorgelegd en inzicht gegeven in de

productiewijze, de leefomstandigheden van het dier, de milieulast, etc. Nu is alleen te zien
wat er in het pakje zit. De consument vraagt er niet naar. De producent geeft het niet - om
het gangbare product niet te diskwalificeren - en wekt zo valse suggesties. Bij algemene
systemen voor kwaliteitsbewaking, zoals IKB en KKM, bestaat de neiging de lat op een ni-
veau te leggen waaraan meer dan 90 % van de producenten kan voldoen. Daarvan gaat
geen stimulans uit voor verhoging van kwaliteit van producten en productiewijze. Er is be-
hoefte aan producten die zich wezenlijk onderscheiden van gangbare

� de Europese supermarkten zijn bezig met het ontwikkelen van uniforme inkoopvoorwaarden
over een breed scala van kenmerken aan producten en productiewijzen (EUREPGAP). Dit
richt zich op een enigszins hoger ambitieniveau dan wat wettelijk is vereist

� ook is de kloof te verkleinen door producten met een ‘verhaal’. De toegenomen welvaart
schept ruimte voor voedsel met een luxe karakter, producten met een goed gecommuni-
ceerd ‘verhaal’ (reclame). Producten kunnen ook beter worden gekoppeld aan het goede
leven dat het dier heeft geleefd, aan de natuurlijke omgeving die door de consument zelf
kan worden beleefd als recreant, of die minstens kan worden geduid als goed en verant-
woord. 'Met dit toetje of dit karbonaadje koop je een fantastisch landelijk gebied'.

differentiatie van producten onder invloed van eisen uit markt en omgeving
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basiskwaliteit van product en productiewijze via overheidsgaranties
Burgers kunnen als kiezers gezamenlijk uitdrukking geven aan hun wil hoe zij de dierhouderij
zouden willen zien ingericht. De politiek zorgt er via regelgeving voor dat een minimumniveau
geldt voor het welzijn van de dieren, de belasting van het milieu en de veiligheid van voedsel
van dierlijke oorsprong. Zo worden excessen voorkomen. Binnen de Europese interne markt
gelden Europese normen die een 'level playing field' bieden dat geldt voor alle producenten. De
burger bepaalt zo de toekomst van de dierhouderij door middel van het uitoefenen van stem-
recht als formele politieke legitimatie. Er kunnen redenen zijn waarom de Nederlandse overheid
toch kiest voor het hoger stellen van normen, bijvoorbeeld uit het oogpunt van ruimtegebruik in
het land met de hoogste bevolkingsdichtheid van Europa of een waarde als respect voor het
individuele dier. Het is redelijk dat de overheid in dat geval hulp biedt om de vereiste aanpas-
sing met zo weinig mogelijk sociaal-economische schade voor betrokkenen door te voeren.

hogere kwaliteitsniveaus via de markt
Hierboven zijn een door de markt gestuurd kwaliteitsniveau en een door de overheid gegaran-
deerd basisniveau naast elkaar gezet. Dat onderscheid hoeft echter niet zo scherp te zijn. Voor
het basisniveau stuurt de overheid via regelgeving met voorschriften. Voor de handhaving daar-
van oefent zij toezicht uit op de eigen controle van de sector. Voor producten en diensten met
een hoger kwaliteitsniveau faciliteert zij borging van het niveau. Op Europees niveau is dat nog
slechts geregeld voor biologische producten en voor erkende streekeigen producten, die samen
circa 10% van de landbouwproductie vormen. Vanuit het Europees parlement is er bijvoorbeeld
een initiatief genomen om meer eenduidigheid te brengen in de vele naast elkaar bestaande
keurmerken voor geïntegreerde productie die vooral betrekking hebben op milieuaspecten.
De overheid kan daarnaast gebruik maken van marktinstrumenten door in te grijpen in de prij-
zen. Zo kan zij de vraag naar producten uit het hogere kwaliteitssegment in principe stimuleren
door (meer) differentiatie aan te brengen in accijnzen en indirecte belastingen (BTW) en fiscale
stimulansen in de directe belastingen (lagere inkomstenbelasting voor groen investeren) ten
gunste van op meer maatschappelijk gewenste wijze voortgebrachte producten. De mogelijkhe-
den daarvoor dienen te passen binnen het (Europese) mededingingsbeleid. De legitimatie voor
deze bevoordeling vloeit voort uit de maatschappelijke baten, dan wel dat zij in mindere mate
kosten afwentelen op publieke goederen en waarden. Het kan naast structurele stimulansen
ook gaan om tijdelijke stimulansen. Een voorwaarde hierbij is wel dat er binnen de grote coöpe-
raties ruimte komt voor differentiatie in producten en productieketens. Dit stuit nu nog te veel op
het onverkort vasthouden aan het gelijkheidsbeginsel binnen de coöperaties.

zoeken naar kansen
Het gaat bij het veranderingsproces om meer dan alleen het op een andere manier voortbren-
gen van het bestaande aanbod van producten. Voorbeelden van dit laatste zijn scharrelvarkens
en melkgeiten. Naast de productie van melk, vlees, wol en eieren zijn er andere functies van
dieren die in een toenemende belangstelling staan, zoals recreatie en zorg, en een economi-
sche sector van importantie gaan vormen. De paardenhouderij is daarvan een overtuigend
voorbeeld. De andere functies van dieren bieden tevens een opening voor een hernieuwd con-
tact tussen de boer en de stedelijke bevolking. Dit kan bijdragen aan de geconstateerde be-
hoefte aan goede en objectieve informatie over dierhouderij, het aspect van educatie.

informatie en communicatie zijn essentieel
Spreken over een crisis brengt met zich mee dat de sector eerst duidelijk zal moeten maken dat
zij de signalen uit de samenleving verstaat en daar consequenties aan verbindt voor verande-
ring. Dat betekent eerst luisteren. Vervolgens is aan de orde om de veranderingen door te voe-
ren. Pas dan komt de stap om dat te laten te laten zien en duidelijk te communiceren. Dat geldt
zonodig ook voor de knelpunten die men daarbij tegen komt en die aanpassingen elders in de
samenleving vereisen. Dit proces van wederzijdse communicatie is nodig tussen boer en bur-
ger/consument en zeker ook tussen de verschillende schakels in de keten.
Er is een ontwikkeling in de kwaliteitswetgeving (van voedsel) om de individuele producent aan-
sprakelijk te stellen. De consument kan de supermarkt aanspreken, maar ook de zelfkazende
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boerin bij een besmetting met lysteria. Voor alle partijen in de keten is het daarom een dwin-
gende eis inzicht te kunnen geven aan afnemers hoe het productieproces is ingericht, te kun-
nen aantonen dat de vereiste zorg wordt besteed aan de veiligheid van het voedsel en zo ver-
trouwen te winnen. Boeren die deel uitmaken van netwerken van bedrijven met een gecertifi-
ceerd productieproces zullen dat ook (moeten) eisen van hun leverancier, bijvoorbeeld die van
veevoeder.
Door de nieuwe allianties zijn de verschillende rollen van de burger meer met elkaar in over-
eenstemming te brengen, hetgeen door middel van de onderstaande figuur wordt geïllustreerd.

de rol van consumenten en burgers bij aspecten van dierhouderij

prijs
smaak
veiligheid
ziekte/gezondheid
milieu

inputs consumenten

burgers
waterberging en –kwaliteit
landschap
welzijn mens en dier
milieufactoren
natuur en biodiversiteit

naar een integrale reconstructie
De crisis die werd veroorzaakt door de varkenspest leidde tot een ambitieus en veelomvattend
plan voor de integrale aanpak van de intensieve veehouderij in samenhang met andere functies
in de concentratiegebieden. Naar dat model werd vervolgens een soortgelijk beleid ontwikkeld
voor de intensieve melkveehouderij op uitspoelinggevoelige droge zandgronden waarvoor het
generieke mestbeleid onvoldoende was gebleken. Nu is een uitbreiding en opschaling nodig
voor vrijwel de gehele Nederlandse dierhouderij. De uitdaging waar dit beleid voor staat is het
generieke op sectoren en productieketens gerichte beleid te ‘matchen’ met gebiedsgericht be-
leid dat maatwerk levert voor de herstructurering van de dierhouderij binnen de voorwaarden
die specifiek zijn voor het gebied. Het nationale en Europese beleid moet daarvoor het kader
bieden, dat op lokaal en regionaal niveau wordt ingevuld. De uitdaging is met andere woorden
om keten en gebiedsinvalshoek op intelligente wijze te koppelen. Een generieke benadering
voor het hele land (in overeenstemming met EU beleid) moet worden gezwaluwstaart met regi-
onaal maatwerk.

een duidelijke en betrouwbare overheid gevraagd
Er is een krachtige maar vooral duidelijke en consistente overheid nodig. Dat kan alleen een
overheid zijn die richting geeft aan het veranderingsproces, duidelijke keuzen maakt, daaraan
vast houdt en er op stuurt. Dat geldt zowel voor het zeker stellen van de ruimtelijke voorwaar-
den voor een levensvatbare dierhouderij en de instituties voor de beheersrol, als voor het voor-
kómen van excessen ten aanzien van de veiligheid van voedsel van dierlijke oorsprong, verbe-
tering van het welzijn van de dieren én het faciliteren van de omslag naar betrouwbare produc-
tie in transparante processen en ketens die de afzonderlijke schakels verbinden. De overheid
stelt ook eisen aan de communicatie met consument en burger, die partij zijn in de keten.
De omslag die de dierhouderij moet maken vereist een ingrijpend veranderingsproces dat met
sturing door de markt alleen niet voldoende doorzet en beklijft. De overheid dient daarom:
� een heldere, samenhangende en consistente lijn uit te zetten en daarnaar betrouwbaar te

handelen, in termen van randvoorwaarden, kaders en instrumenten
� het veranderingsproces een duw in de goede richting geven (welzijn van dieren en de om-

schakeling naar biologische productie worden via de markt alleen niet effectief bevorderd)
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� zekerheid scheppen voor de dierhouderij in de zin van ruimte in fysieke zin (ruimtelijke or-
dening) en grondmarktbeleid om de financiering van grondgebonden landbouwbedrijven
voor opvolgers blijvend mogelijk te maken

� de functie van het beheer van collectieve waarden in de toekomst zeker te stellen door
middel van een structurele regeling. Landbouwhuisdieren en dierhouderij vormen immers
een onmisbaar bestanddeel van het Nederlandse cultuurlandschap. Dit aspect van de
grondgebonden dierhouderij was aanvankelijk een bijkomende functie, maar wordt veel
belangrijker als element van de ‘licence tot produce’. Tegelijkertijd echter dreigt dit aspect
minder vanzelfsprekend te worden in het dominante ontwikkelingsspoor gericht op schaal-
vergroting en verdergaande beheersing en optimalisering van productieprocessen (koeien
op stal en niet in de wei).

Van essentieel belang voor de dierhouderij - als sector en op bedrijfsniveau - is dat de overheid
op Europees, nationaal en regionaal niveau consistent en betrouwbaar optreedt, uitgaande van
het subsidiariteitsbeginsel. De uitbreiding van de EU zal naar verwachting tot gevolg hebben dat
het GLB verschuift van landbouwbeleid naar plattelandsbeleid en mogelijk deels zal worden
gerenationaliseerd. Dat geeft ruimte voor nationaal beleid gericht op het structureel regelen van
de financiering van de beheersrol van de grondgebonden dierhouderij en zal tevens de inzet
van meer nationale middelen vereisen. Ook is er dan in het beleid meer ruimte voor differentia-
tie naar regio’s. De rol van de overheid kan dan liggen in het stellen van voorwaarden, onder-
steunen en faciliteren van de sector.

5.5 vervolgvragen

In het voorgaande wordt een beeld gegeven van de richting waarin de noodzakelijke omslag zal
moeten plaatsvinden en de rol van de diverse partijen daarin. In de verdere uitwerking en im-
plementatie vereisen niettemin een aantal vragen nadere studie en onderzoek, bijvoorbeeld:
� welke veranderingen in voedingspatronen zullen naar verwachting doorzetten en wat zijn de

achtergronden daarvan? (consumptie van dierlijk eiwit, vegetarisme, etc.)
� welke risico’s voor de humane gezondheid kleven er aan dierlijk voedsel?
� hoe kunnen risico’s voor de humane gezondheid en van het optreden van dierziekten wor-

den ‘gemanaged’? In welke mate zijn zij voorspelbaar en wie is verantwoordelijk?
� is het mogelijk aan producten uit derde landen dezelfde eisen te stellen als aan de producten

uit de EU?
� is het mogelijk nieuwe vormen van duurzaam behoud en beheer van weidegronden te ont-

wikkelen, met name de bescherming en de financiering daarvan? Hoe kunnen hiervoor
nieuwe (financiële en functionele) verbindingen worden gelegd tussen stad en land?

� moeten de ‘groene contouren’ niet veel ruimer worden getrokken om verrommeling van het
landschap tegen te gaan?

� hoe kunnen consumenten meer worden betrokken bij voedselproductie, niet alleen als sta-
keholder, maar ook als shareholder (groen belegger)?

� zijn korte robuuste ketens het antwoord om risico-momenten te beperken en betrokkenheid
van de consument te vergroten? Hoe komen die tot stand?

� hoe kunnen wij omgaan met de blijvende spanning tussen open markten (verdere liberalise-
ring) en de roep om regionalisering?

� hoe kunnen enkelingen die een hele sector veel ellende kunnen bezorgen worden aange-
pakt of uitgesloten?

� welke instrumenten blijven nodig voor een duurzame ontwikkeling van de sector, zoals on-
derwijs, kennisinstituten, fiscale instrumenten etc?
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6 conclusies en aanbevelingen

 1. tijden veranderen, maatschappelijke eisen veranderen
De dierhouderij vervulde steeds de rol die de samenleving vroeg, ook nog met de schaalvergro-
ting, productieverhoging en intensivering direct na de Tweede Wereldoorlog. Maar de laatste
decennia zijn er grote problemen met milieu, natuur en dierenwelzijn en zijn de maatschappelij-
ke normen en waarden sterk in beweging. De dierhouderij is los komen te staan van zijn fysieke
en sociale omgeving. Door schandalen wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van dierlijk
voedsel en de sector als zodanig, en de uitbraak van ziektes op grote schaal belast de gehele
samenleving. De reguliere dierhouderij is in alle opzichten kwetsbaar geworden: fluctuaties en
calamiteiten kunnen niet meer worden opgevangen, de bijdrage aan de kwaliteit van de omge-
ving is niet meer vanzelfsprekend, steeds eerder en vaker is sprake van overlast of irritaties en
ook economisch is de rek er uit.

 2. drastische aanpak, maar geen afbraak
In de huidige crisissfeer wordt gezocht naar drastische oplossingen. Een drastische aanpak is
nodig, maar de raad acht een geforceerde sluiting van grote aantallen bedrijven maatschappe-
lijk ongewenst. Hij gaat er van uit dat hier ook in de toekomst plaats voor vormen van dierhou-
derij is, mits de zorg voor de dieren en de omgeving centraal staat en zo de waardering van de
samenleving wordt herwonnen. Die ‘dierhouderij van de toekomst’ moet het uitgangspunt zijn
voor het omvormingsproces. De valkuil moet worden vermeden dat de huidige situatie als
uitgangspunt en norm voor de toekomst wordt gezien! Het heden is wél de uitgangssituatie
bij het uitwerken van concrete maatregelen en het mobiliseren van alle betrokkenen. Daarbij
kan er overigens niet vanuit worden gegaan dat het huidige instrumentarium voldoende is.

 3. de opgave: omslag naar ‘maatschappelijk ondernemen’
‘Maatschappelijk ondernemen’ in de zin van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt
thans algemeen als bestaansvoorwaarde voor bedrijven geaccepteerd. De OECD-Guidelines
en een recent SER-advies bevestigen dat. Uitgangspunt is dat de geldende regels worden ge-
respecteerd en dat wordt bijgedragen aan maatschappelijke doelen, óók als dat meer eist dan
wettelijk vereist is. In dit kader moet de dierhouderij zich richten op de nieuwe maatschappelijke
normen en verwachtingen. Het exportargument zal steeds minder opwegen tegen onaccepta-
bele omgevingsdruk, overlast en risico’s die de huidige hoge productie met zich brengt. De pro-
ductie zal moeten voldoen aan hogere kwaliteits-, veiligheids- en omgevingsnormen, en onder
die druk verschuiven naar andere, meer nabije, kleinere markten. Maar het internationale en
EU-kader blijft van belang, zeker voor de vraag welke maatregelen op welk niveau mogelijk zijn.
‘Maatschappelijk ondernemen’ stelt ecologische, sociaal-culturele en economische eisen aan de
dierhouderij, waarbij het economisch belang niet altijd en overal doorslaggevend meer is.

In dat licht moet de dierhouderij gaan voldoen aan de volgende voorwaarden:
� alle vormen van dierhouderij zijn in overeenstemming met de randvoorwaarden die bodem,

water, natuur en landschap stellen: er komen geen nieuwe milieuschulden bij en er wordt
bijgedragen aan het versneld aflossen van de bestaande

� voor welzijn en gezondheid van dieren zijn de ‘vijf vrijheden’ maatgevend bij de verdere ont-
wikkeling en met name de inrichting van fokkerij, houderij, handel, transport en slachterij

� veiligheid en traceerbaarheid staan bij productie centraal: niet voor ‘absolute’ veiligheid,
maar voor maximale risico-beperking door het hanteren van het voorzorgprincipe

� stofkringlopen in de dierhouderij zijn gesloten, waardoor alle dierhouderij - via voer en mest-
afzet - grondgebonden is

� de vraag is bepalend: de algemene ‘vraag’ van de burger c.q. de samenleving m.b.t. ethiek,
milieu en omgevingskwaliteit én de meer individuele vraag van de consument naar veilig en
gezond voedsel, al dan niet in relatie tot de maatschappelijke aspecten

� de bedrijfsvoering is veerkrachtig in het opvangen van bijzondere weers- of marktomstan-
digheden, de zorg voor de omgeving, dierziekten en andere calamiteiten.
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Deze algemene voorwaarden moeten worden geoperationaliseerd tot een ‘programma van ei-
sen’, waaraan binnen 10 jaar moet worden voldaan. Het concentreren van niet op bedrijfsni-
veau grondgebonden dierhouderij, en het beëindigen van diertransporten zijn wellicht niet ge-
heel binnen deze periode te realiseren, maar in elk geval wel binnen 15 jaar. Door hiervoor
concrete tussendoelen te hanteren, wordt op deze punten druk op het omvormingsproces ge-
houden.
Voorop staat dat dit worden opgenomen in één integrale aanpak, en dat er onder regie en eind-
verantwoordelijkheid van het rijk een totale omslag op gang wordt gebracht en gehouden.

Een eerste operationalisering ziet er als volgt uit:
� compartimenteren van dierhouderij en direct verbonden bedrijven (slachterijen e.a.) binnen Nederland,

voor ziektepreventie/bestrijding en het zo kort mogelijk sluiten van stofkringlopen
� concentreren van de niet op bedrijfsniveau grondgebonden dierhouderij, d.w.z. waar dat ruimtelijk

(ecologisch, economisch) kan worden ingepast. De vormgeving van deze bedrijven (varkensflats of
niet?) vooral als een sociaal-culturele kwestie benaderen

� beperken van het transport van levende dieren in tijd, afstand en frequentie, vanwege welzijn, milieu en
ziekteverspreiding. Dieren tijdens hun leven (naast de gang naar het slachthuis) hoogstens één keer
vervoeren, gedurende maximaal 8 uur, over hooguit 500 km

� eisen van de direct grondgebonden dierhouderij dat naast melk en vlees ook omgevingskwaliteit wordt
geproduceerd, conform een Goede Landbouw Praktijk (GLP) en via structureel te belonen ‘plus’-
pakketten

� eisen van de in speciale zones te concentreren niet direct grondgebonden dierhouderij dat de stof-
kringlopen worden gesloten in de vorm van ‘gemengde bedrijvigheid op afstand’, binnen maximaal 400
km. Dit in de vestigingsvergunning opnemen

� benutten van restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie om stofkringlopen te sluiten (onder certi-
ficering en effectieve controle) waar dat veilig en ecologisch verantwoord is

� uitwerken van de dierenwelzijnsaspecten (vijf vrijheden) naar normen en regels, mede gebaseerd op
een directe interactie met de samenleving

� vergroten van de noodzakelijke veerkracht in de bedrijfsvoering door de eisen kwalitatief te beschrij-
ven, en bedrijven of sectoren zelf te laten aangeven hoe zij daaraan invulling geven

� zorgen dat alle producten die op de Nederlandse markt komen - ook de ingevoerde - voldoen aan
scherpe normen voor voedselveiligheid en volledige traceerbaarheid

� zorgen dat de burger als consument kan rekenen op keuzemogelijkheden én de bijbehorende kwali-
teits- en herkomstinformatie, teneinde hem op die basis te kunnen aanspreken op zijn maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid. Eventuele prijsprikkels overwegen

� stimuleren dat burgers directer bij de productie zijn betrokken, al dan niet op basis van nieuwe korte
ketens: als consument, stakeholder of zelfs shareholder

� benutten van de behoefte van consumenten aan veilig en gezond voedsel voor druk op de voortgang
én voor de legitimatie van de totale omslag, incl. welzijns- en omgevingsaspecten.

maatschappelijke consequenties van de beoogde omslag
De consequenties van de beoogde omschakeling zijn groot: niet alleen wat betreft noodzakelijke
inspanningen - ook financieel - maar tevens wat betreft het uiteindelijke resultaat. Voor intensieve
veehouderij in de thans meest voorkomende vorm is geen plaats meer, voor aangepaste vormen
alleen in clusters, onder strenge milieu- en ruimtelijke voorwaarden en met regionale binding voor
voeders en mestafzet. De kwantiteit van veestapel en productie zal - hoewel verschillend per deel-
sector - sterk teruglopen, evenals de export van dierlijke producten. Deze ontwikkeling heeft ook
grote gevolgen voor dat deel van de agribusiness dat sterk afhankelijk is van binnenlandse produc-
tie en waarvoor vervangende aanvoer onmogelijk of ongewenst is (transportsector, slachterijen
c.a.). De kwaliteit van de productie en de producten zal echter toenemen, evenals de netto-bijdrage
van de sector aan de kwaliteit van de leefomgeving.

 4. de ketens moeten consument en producent effectiever verbinden
Ketens blijken in de praktijk vaak niet meer dan losse schakels met zwakke verbindingen. De
opeenvolgende schakels leveren aan en betrekken van elkaar zonder goed inzicht in wat er in
de vorige en volgende schakels gebeurt. De verbindingen vormen nu eerder nog risicomomen-
ten dan punten van coördinatie. Er is een kloof tussen het koopgedrag van de burger als con-
sument en diezelfde burger in zijn andere rollen, welke moet worden verkleind door goede in-
formatie, brede keuzemogelijkheden, maatschappelijke discussie en nieuwe arrangementen.
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Er zal een situatie ontstaan met enerzijds korte ketens die producent en consument direct ver-
binden en anderzijds langere ketens met een sterke verticale binding. In het laatste type zullen
de ketens de primaire producenten nadrukkelijker aansturen. In beide typen ketens staat markt-
sturing voorop en een goede borging van de kwaliteit. In de langere ketens zal dat ketenpartijen
er toe brengen systemen op te zetten om de kwaliteit van product en productieproces expliciet
vast te leggen en te garanderen aan afnemers (detailhandel, consumenten) met behulp van
certificering. Dan kan de overheid - als de verantwoordelijke voor de borging van normen voor
de kwaliteit van de producten en de wijze van produceren - overstappen van de rol van contro-
leur in éérste instantie naar de meer geëigende rol van toezichthouder in láátste instantie.

Voor de inrichting en het beheer van de ketens is het volgende van belang:
� doorgeven van informatie over producten en productiewijze, voor de traceerbaarheid van de

herkomst en eigenschappen van producten. Op die basis én het structureel bieden van keu-
zemogelijkheden kan de consument worden aangesproken op de maatschappelijke effecten
van zijn koopgedrag

� inzetten van eventuele aanvullende financiële prikkels, maar altijd via de overheid: ondersteu-
nende prijsafspraken zijn geen zaak voor de ketenpartijen

� opsporen van risicomomenten in de keten en daarop ingrijpen via ‘Hazard Analysis of Critical
Control Points’ (HACCP) als methode van certificering door de gehele keten heen

� organiseren van regie van ketens als geheel, met duidelijkheid over wie waarvoor de verant-
woordelijkheid heeft, zodat onder meer snel en effectief kan worden opgetreden als dat nodig
is; transparante ketenbeheersing óók realiseren i.v.m. het publieke toezicht

� stimuleren van het participeren van consumenten in de ketens: door ketenverkorting, gericht
groen beleggen, afnemerscontracten, aanschaf regionale producten, etc.

� geven van ruimte en zonodig tijdelijke steun aan samenwerkingsverbanden (van producenten
of van verschillende partijen binnen of buiten de keten) om hun rol als nieuwe ‘change agents’
voor creativiteit, innoverend vermogen en mobilisering in te vullen.

 5. geen uniforme ontwikkeling
De ontwikkeling binnen de voorwaarden voor ‘maatschappelijk ondernemen’ voor de dierhoude-
rij (zie 3) hoeft niet te leiden tot één uniform eindbeeld op bedrijfsniveau. De raad meent dat er
zeker vier ontwikkelingsrichtingen mogelijk zijn, met daarbij nog vele meng- en tussenvormen.
Het zijn als het ware vier oriëntaties voor de bedrijfsontwikkeling, die op gebiedsniveau naast
elkaar kunnen voorkomen. Zij geven een eigen beeld van de relatie tussen mens en dier, de
verbinding dierhouderij met de grond is en de mate van multifunctionaliteit:
- in ‘reguliere dierhouderij” ligt het accent op de gangbare dierhouderij die is getransformeerd tot een

systeem dat voldoet aan alle eisen van maatschappelijk ondernemen
- de ”biologische dierhouderij” lijkt sterk op de huidige biologische veehouderij, waarbij hoofddoel voed-

selproductie is, maar zij wordt benaderd als organisch element in de natuurlijke en sociale omgeving.
Verweving met de natuur en nieuwe samenwerkingsvormen maken deel uit van de bedrijfsopzet

- bij “multifunctionele dierhouderij” gaat het om een veelvoud van functies van de groene ruimte, waar-
van dierhouderij er één is, en niet persé de hoofdfunctie. De functiecombinaties geven aanleiding tot
nieuwe vormen van samenwerking tussen de dierhouderij en andere sectoren

- de “belevingsdierhouderij” doet vooral recht aan de sociale en psychologische functies van dieren en
dierhouderij, zoals zorg. Dit type dierhouderij biedt verrassing, spontaniteit, schoonheid en zingeving.

Hoewel deze ontwikkelingsoriëntaties naast elkaar kunnen voorkomen, zullen er in de meng-
verhouding regionale verschillen optreden, hetgeen tot op zekere hoogte ook gewenst is. Voor
de ruimtelijke ontwikkeling van de dierhouderij acht de raad enige sturing gewenst, waarbij de
huidige regionale verschillen uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling vormen. Zo biedt
Noord-Nederland ruimte voor de huidige, relatief grootschalige dierhouderij, grofmazig verwe-
ven met andere functies. In andere gebieden is er meer nadruk op multifunctionaliteit en verwe-
ving, dan wel op de structurerende en richtinggevende nabijheid van grote bevolkingsconcen-
traties. Compartimentering en concentratie van dierhouderijen vormen een extra punt van aan-
dacht in relatie tot specifieke regionale situaties, inclusief de locatiegebonden milieu-eisen
daarbij. Gezien die eisen zal slechts een beperkt aantal locaties geschikt zijn voor het concen-
treren van intensieve veehouderij.
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 6. het Europese beleidskader verandert
Thans is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vooral van belang voor de inkomens-
ondersteuning in de huidige grondgebonden dierhouderij (rundvee, schapen). De uitbreiding
van de EU en een nieuwe wereldhandelsronde (WTO) nopen tot aanpassingen die ingrijpend
kunnen zijn. Het huidige inkomensbeleid wordt hoe dan ook minder belangrijk en het platte-
landsbeleid belangrijker. Het nieuwe beleid zal tevens meer aan de lidstaten overlaten. De hui-
dige mogelijkheden van modulatie en cross-compliance laten dat al zien. Dat biedt ruimte voor
nieuw nationaal beleid voor de beheersfunctie van de grondgebonden dierhouderij, bínnen de
voorwaarden van de Europese interne markt (veterinair, welzijn, handel, mededinging). Natio-
naal zullen meer middelen voor die beheersrol moeten worden opgebracht, wat gemakkelijker
zal zijn als de wijziging in het GLB leidt tot een lagere netto bijdrage van Nederland eraan.
Wat blijvend zal zijn, is dat sommige maatregelen alleen in EU-verband mogelijk of zinvol zijn
en dus ook vooral dáár bepleit c.q. voorbereid moeten worden (o.m. vaccinatiebeleid, transport).
Herinvoering van een vaccinatiebeleid op grond van goede markers, zou een grote invloed
hebben op de noodzaak én de mogelijkheden van de omslag in de sector. Naast het alert vol-
gen van het Europees beleid, moet Nederland dus ook pro-actief zijn invloed aanwenden. Zo
moet krachtig worden bepleit om het EU Plattelandsbeleid zó vorm te geven dat het ook van
betekenis kan zijn voor regio’s met een grote bevolkings- en ruimtedruk.

 7. van crisismanagement naar transitiemanagement
Het overheidsoptreden rond de dierhouderij was de afgelopen jaren vooral crisismanagement.
Zoals ook het advies van de denkgroep Wijffels vaststelde, is de problematiek weerbarstig maar
is een fundamentele verandering onontkoombaar. De roep om verandering moet worden omge-
zet in een handelingsperspectief om het proces daadwerkelijk en effectief in gang te zetten en
alle partijen te betrekken. Het ligt op de weg van de minister van LNV om een procesontwerp
voor verandering op te stellen en de regie te nemen bij de uitvoering.
De beoogde verandering is een operatie die moet worden vergeleken met het Deltaplan en de
mijnsluiting en revitalisering in Zuid-Limburg. Nu is een transitieplan voor de dierhouderij nodig:
met scherpe uitgangspunten en ambitieuze doelen en budgetten, dat voorziet in een langdurige
en gecoördineerde inspanning door achtereenvolgende kabinetten en dat ook duidelijk maakt
dat de boeren er niet alleen voor staan. De raad meent dat dit in het eerstvolgende regeerak-
koord geregeld kan en moet worden. De term ‘plan’ moet hier niet worden opgevat als een
bouwwerk van concrete maatregelen en instrumenten. Wel legt het de doelen en de meerjarige
inzet van middelen vast, geeft het zicht op de marges voor de transitieprocessen en beschrijft
het de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

 8. de contouren van een ‘transitieplan voor de dierhouderij’
De problematiek strekt zich uit over veel verschillende beleidsvelden en -niveaus. Dat vraagt
een aanpak met aandacht voor de samenhang. Integraliteit is essentieel dus opknippen in losse
projecten moet worden voorkomen. Het te ontwerpen transitieplan moet garant staan voor een
consistente en continue lijn van de rijksoverheid - inhoudelijk en materieel - waarmee het de
basis is voor het vertrouwen én betrokkenheid van de maatschappij en de direct betrokkenen.

DOELEN EN TERMIJNEN. Het transitieplan moet het doel en de ambitie hebben de omslag
naar ‘maatschappelijk ondernemen’ in de dierhouderij binnen 10 (deels 15) jaar te realiseren.
Het plan beschrijft de te bereiken situatie in termen van voorwaarden, tijdpad en tussendoelen.
RUIMTELIJK EN BELEIDSMATIG KADER. In het transitieplan moeten de kaders worden ge-
schetst waarbinnen de beoogde omslag moet plaatsvinden: nationale wetgeving, het Europees
beleidskader en de ruimte voor verschillende oriëntaties én regionale accenten. Een kernvraag
is welke maatregelen mogelijk én effectief zijn, zónder concurrentieverstoring in Nederlands of
Europees verband en wat te doen indien moet worden gekozen voor concurrentie óf kwaliteit.
WERKPROGRAMMA. Het plan moet zicht geven op de punten waaraan gewerkt moet worden,
maar niet in de vorm van uitgewerkte maatregelen. Het is essentieel dat maatregelen - hoewel
geïnitieerd en geregisseerd door het rijk - in overleg mét en waar mogelijk dóór de betrokken
partijen (inclusief andere overheden) worden uitgewerkt en uitgevoerd.
Voor de opmaak van dit werkprogramma draagt de raad de volgende punten aan:
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PRODUCTIE:
� nieuwe grondgebondenheid, compartimentering en het concentreren van intensieve veehouderij

hoog op de agenda zetten en snel op gang brengen
� eindbeeld en tijdsbestek van deze omvorming vastleggen in de Vijfde Nota RO deel 3 en in SGR 2
� de omvorming - en met name compartimentering en concentratie - begeleiden met de opkoop van

productierechten, ruimte-voor-ruimte, verplaatsingsregelingen en zonodig aanvullende instrumenten
� prestaties in het omgevingsbeheer binnen de Goede Landbouw Praktijk (GLP) in concrete codes

vastleggen en daarmee in Europa een voorbeeldfunctie vervullen
� het GLP-plus-beheer structureel belonen via pakketten die voor alle belangstellende boeren toegan-

kelijk zijn, d.w.z. waar en voorzover doorberekening niet via de markt kan. De minister heeft aan de
raad inmiddels hierover om advies gevraagd

� vernieuwers en nieuwe samenwerkingsverbanden ruimte geven: niet in doelen en tijdpad maar in
vormgeving en instrumentatie; hen zonodig ook tijdelijk steun geven om hun rol als de nieuwe ‘chan-
ge agents’ in te vullen. Bestaande collectieven uitdagen vernieuwingen breed in te voeren.

� de transportbeperkingen stapsgewijs uitwerken en realiseren, maar met het lange termijndoel voor
ogen, zodat korte termijnmaatregelen ook een voorbereiding zijn op noodzakelijke vervolgstappen

� voor de bedrijfsontwikkeling uitgaan van meerdere oriëntatiemogelijkheden, die naast elkaar voorko-
men maar in een zodanige mix dat wordt aangesloten op regionale verschillen in ruimte en kwaliteit.

KETENS:
� informatie over producten en productiewijze effectiever in de ketens doorgeven; zo mede zorgen voor

de traceerbaarheid van de herkomst en eigenschappen van producten en ‘de burger in de consu-
ment’ aanspreken op de maatschappelijke effecten van zijn koopgedrag

� met de retailorganisaties een convenant sluiten over het productenaanbod en het aanbieden van de
bijbehorende informatie over kwaliteit, productiewijze en herkomst

� ondersteunende prijsmaatregelen aan de overheid overlaten; daarbij in eerste instantie denken een
hoog BTW-tarief of een heffing op producten met een lage kwaliteit

� regie van ketens als geheel regelen, met duidelijkheid over wie waarvoor de verantwoordelijkheid
heeft, zodat onder meer snel en effectief kan worden opgetreden als dat nodig is

� risicomomenten in de keten opsporen en daarop ingrijpen via ‘Hazard Analysis of Critical Control
Points (HACCP)’, als methode van certificering door de gehele keten heen

� participatie van consumenten in de ketens stimuleren door nieuwe ketenconstructies, beleggings- en
participatievormen, afnemerscontracten en andere arrangementen mogelijk te maken.

BELEIDSCOÖRDINATIE:
� beleid uit verschillende domeinen koppelen: generiek, op ketens gericht en op de gebiedskwaliteit

gericht beleid. Hierbij o.m. de positieve en negatieve ervaringen met Reconstructiebeleid benutten
� gebrek aan opvolgers en emigratietendens strategisch gebruiken; deels voor krimp van aantal boeren

en/of veestapel (intensiveren opkoop) en deels door met flankerende maatregelen (fiscaal, grond- en
ruimtelijk beleid) jonge boeren op gang te helpen, maar dan alleen binnen de nieuwe voorwaarden

� voor omgevingsbeheer naast de agrarische natuurverenigingen ook nieuwe collectieve organisatie-
vormen verkennen: bijvoorbeeld ‘trusts’ voor financiering en beheer van rurale gronden

� afrekenen met het verleden: geen nieuwe milieubelasting veroorzaken en de milieuschuld aflossen:
zonodig met collectieve middelen, zoals men dat ook in andere sectoren veelal opportuun acht

� dierenwelzijn bevorderen door betere informatievoorziening via de keten, maar óók door het instellen
van burgerpanels voor discussie over de minimumeisen bij houderij, transport etc.

� gewenste maatregelen tijdig in Brussel aankaarten om de ruimte af te tasten en extra ruimte te
scheppen: waar mogelijk in bredere coalities en mede gericht op het toekomstige (Plattelands)beleid.

MIDDELEN. Het plan geeft zicht op de aanzienlijke investeringen voor het veranderingsproces
en omvat ook een sociaal plan dat desinvesteringen en reorganisaties begeleidt. De herkomst
van de noodzakelijke middelen wordt geschetst en voor de looptijd van het transitieplan vast-
gelegd. Bestaande geldstromen kunnen worden verlegd of effectiever ingezet. Europese inko-
menssteun kan maximaal worden benut door onder meer modulatie (tot 20%). Daarnaast zal
echter ook een aanzienlijke meerjaren-reservering uit de nationale publieke middelen nodig zijn.
REGIE. Om de regie van het veranderingsproces te kunnen voeren, is een minister - een mi-
nister van LNV - met coördinerende bevoegdheden nodig. Deze moet worden ondersteund door
een Task Force waarin het rijk samen met ondernemers, banken, maatschappelijke organisa-
ties en overheden het procesontwerp nader uitwerkt, tot uitvoering brengt en volgt. De rijksregie
bestaat tenminste uit: (1) het opstellen en communiceren van het transitieplan (2) het erop toe-
zien dat de noodzakelijke initiatieven tijdig en gericht worden ingezet, (3) het monitoren van de
voortgang en (4) het ingrijpen bij onvoldoende voortgang
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MONITORING. Het plan beschrijft de systematiek waarmee wordt gevolgd of het proces goed
verloopt en ook verantwoording aan de samenleving wordt afgelegd. Zoals de jaarlijkse milieu-
en natuurbalansen kan ook een dergelijke balans voor de dierhouderij worden uitgebracht, met
aandacht voor àlle functies en aspecten. Daarvoor zijn goede indicatoren en adequate uitvoe-
ringsinstanties nodig. De Nederlandse Voedselautoriteit (i.o.) kan de monitoring voor de aspec-
ten voedselveiligheid en gezondheid en welzijn van dieren behartigen, de planbureaus voor
milieu, natuur en ruimte (i.o.) de aspecten landschap, milieu, natuur en ruimte.
INZET EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN PARTIJEN. De regie en eindverantwoordelijk-
heid voor het transitieproces liggen bij het rijk. De problematiek beslaat meerdere beleidsvel-
den, tot op Europees en mondiaal niveau. Beslissingen moeten gecoördineerd genomen en
uitgevoerd worden en dat vraagt een samenhangende aanpak. Het opknippen in losse projec-
ten en het ontstaan van een nog grotere regeldichtheid moet voorkomen worden. De provincies
moeten een hoofdrol spelen bij de uitvoering van maatregelen en projecten en de gemeenten
betrekken bij het proces en de daadwerkelijke uitvoering.
Van de marktpartijen moet een inzet worden verwacht die in overeenstemming is met hun be-
langen op de lange termijn. De sector moet de volledige aansprakelijkheid voor de lopende za-
ken nemen, ook voor ‘de verkoop die tijdens de verbouwing gewoon doorgaat’, dus voor de
kwaliteits- en veiligheidseisen conform de actueel geldende uitgangspunten.
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bijlage 1
adviesaanvraag van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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bijlage 2
samenstelling van de werkgroep

Ten behoeve van de voorbereiding van dit advies heeft de raad een werkgroep ingesteld, be-
staande uit leden van de raad en aangevuld met een aantal externe deskundigen. De volledige
raad heeft - zoals bij elk advies - de uiteindelijke vorm en inhoud van het advies vastgesteld en
draagt daarvoor de verantwoordelijkheid.

De werkgroep was als volgt samengesteld:

A.A.J.M. Kamp (melkveehouder)
Ir. J.T.G.M. Koolen (lid van de raad)
Ir. H. van ’t Land (dijkgraaf Noorderzijlvest)
Mw. G.W. van Montfrans-Hartman (lid van de raad), voorzitter
Prof.dr.ir. J.D. van der Ploeg (lid van de raad)
Ir. F.C. Prillevitz (lid van de raad)
Mw. prof.dr.ir. A.J. van der Zijpp (Wageningen Universiteit en Research, departement Dier)

B.J. Krouwel (lid van de raad) heeft aan de voorbereiding bijgedragen via een agendalidmaat-
schap en het leiden van de discussie tijdens de ronde tafelbijeenkomst.

Het secretariaat werd gevoerd door ir. J.A. van Driel en ir. G.C. Weernekers.
Op onderdelen is bijgedragen door ing. C.H.R. Wichers.
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bijlage 3
externe consultaties

geraadpleegde deskundigen
Tijdens de adviesvoorbereiding is overleg gevoerd met deskundigen van organisaties en in-
stanties om de probleemstelling te toetsen, kennis te vergaren, inzichten te delen of standpun-
ten te toetsen. Deze deskundigen waren:

F.F.G. Bevort en J. Ansems Stichting Stadsboeren, Breda
J. Boom Vereniging Waterland
T. Bosman Vereniging Natuurmonumenten
Ir. W. Bosman GezondheidsRaad; Beraadsgroep Voeding
Dr.ir. R. de Bruin Stichting Streekeigen Producten Nederland
Mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Gemeente Schipluiden
Dr.ir. J.H.M. Davina Min. LNV, dir. Wetenschap en Kennisbeleid
Prof. dr. ir. G. van Dijk NCR, WUR en Universiteit Nijenrode
Drs. P.B.L.A. van Geel Provincie Noord-Brabant
Dr. A.F. Groen WUR / Veefokkerij en Genetica
Mw. W.E. de Jong Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
drs. C.J. Kalden Ministerie van LNV, directeur-generaal
Mw. mr.drs. M.C.G. Keijzer Gemeente Waterland
Ir. W. Maijers Stichting Agro Keten Kennis
Ir. P.J.A.L. Munters Ministerie van LNV, directie Landbouw
Mw. prof.dr. E.N Noordhuizen-Stassen Universiteit Utrecht; Veterinaire Faculteit
Ir. C.A.C.J. Oomen Dienst landelijk Gebied
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hoofdpunten uit de consultaties

dierhouderij in de samenleving: discussie nu onontkoombaar
In de consultaties kwam de betekenis van dierhouderij in de samenleving in brede zin naar vo-
ren, positief èn negatief, mede in het licht van de actuele MKZ-crisis: voor het sociale leven op
het platteland, voor natuur en landschap, voor de werkgelegenheid, voor de betalingsbalans,
etc. Ook in de vele publiciteit komen nu dagelijks diverse aspecten van dierhouderij expliciet
naar voren, die soms lang onzichtbaar waren of impliciet bleven. Bijvoorbeeld schade die maat-
regelen nu geven voor boeren, voor het gebruik van het platteland, maar ook voor derden: re-
creatie, toeristisch bedrijfsleven, beheer van landschap en natuur (wild, heckrunderen), dieren-
tuinen, etc. Discussies over miljardenschade en wie wat gaat betalen, aansprakelijkheid, de
noodzaak van verzekering, etc. komen eraan.
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Momenteel tuimelen emoties, meningen, feiten, zin en onzin over elkaar heen. Voor veel direct
betrokkenen is de MKZ-crisis een ramp. Er vindt nu een onontkoombare ‘ongestructureerde
maatschappelijke discussie’ plaats. Echte en valse sentimenten lopen door elkaar, bij burgers,
consumenten èn boeren. Tegen de actualiteit is op dit moment niet op te schrijven. Over een
week kunnen weer heel andere accenten actueel zijn dan nu. De stroom van emoties, feiten en
meningen zal nog wel even door gaan. Dat is verwarrend, maar daar is nu voor ons ook veel
van te leren.

de crises: eindpunt van dierhouderij of nieuw begin?
Er zijn de laatste jaren in de dierhouderij regelmatig nieuwe crises. Een kernpunt is: vertrouwen
in de producten. Het gaat ook nu steeds weer om betrouwbaarheid, garanties voor kwaliteit
bijvoorbeeld te geven via certificering. Dierhouderij heeft alleen bestaansrecht in het licht van
combinatie van alle functies voor het landelijk gebied. Het is de kunst om in het advies inciden-
ten goed te scheiden van wat structureel fout loopt. In veel gevallen is sprake van achterliggen-
de problemen (zoals bij de actuele vraag: inenten of niet?). Kosten en baten moeten in brede
zin worden bezien: economisch, voor welzijn en gezondheid van mens en dier, voor milieu, na-
tuur en landschap: voor de maatschappij als geheel. Taken van en spanningen tussen actoren
moeten in ieder geval transparanter worden gemaakt. De crises zijn ernstig, maar kunnen ook
een goed beginpunt zijn om de zaak nu op poten te krijgen en te komen tot door de diverse
actoren gezamenlijk gedragen probleembeelden en vervolgens keuzen.

de kernvraag: bestaansrecht van dierhouderij als zodanig
Het bestaansrecht van dierhouderij is in het geding, maar het is zaak melkveehouderij en inten-
sieve veehouderij te onderscheiden. Dierhouderij heeft zeker bestaansrecht in Nederland, mits
grondgebonden (en volgens sommigen: mits biologisch). Dierhouderij heeft alleen bestaans-
recht in combinatie van functies voor het landelijk gebied. Voor intensieve veehouderij moeten
dierenwelzijn, milieutechnische en ruimtelijke aspecten bepalend zijn. Voor intensieve veehou-
derij wordt het steeds moeilijker om een plaats in het landelijk gebied te behouden. In kwetsba-
re gebieden dreigt melkveehouderij moeilijk te worden. Het voortbestaan van vele bedrijven lijkt
op termijn problematisch. Nabijheid en controleerbaarheid van producten uit de eigen regio voor
de voedselkwaliteit en de rol van de (melk)veehouderij voor beheer van het landschap zijn be-
langrijke argumenten.

Momenteel zijn BSE en MKZ in beeld, maar salmonella en campylobacter geven veel meer
risico’s. Door crises krijgen ook vele andere kosten en nadelen aandacht, zoals ecologische
gevolgen, afsluiten van natuurterreinen, risico’s voor herten, wilde zwijnen, dierentuinen, etc. De
betekenis van dierhouderij voor de samenleving, voor- en nadelen, baten en kosten, blijken op
een zeer breed terrein te liggen. Kernvraag is steeds weer: vertrouwen in de producten (zie ook:
‘Zorg en Vertrouwen’, RLG 98/7). Het gaat erom betrouwbaarheid en garanties voor de kwaliteit
te geven via certificering. Het probleem van de dierhouderij is er niet alleen voor de agrarische
sector, maar voor de maatschappij als geheel. Het gaat om de brede vraag wat legitiem is bij
productie van dierlijk voedsel.

de plaats van dierhouderij in de toekomst
Dierhouderij kan en moet een plaats houden in Nederland, vooral voor beheer van landschap,
cultuurhistorie en natuur. Bedreigingen (zoals stijgende grondprijzen in combinatie met dalende
wereldmarktprijzen voor landbouwproducten) moeten worden onderkend en op de politieke
agenda komen. Het belang van de boer als beheerder van landschap en natuur moet als apart
onderwerp worden behandeld. Functionerende boerderijen zijn essentieel voor het landschap.
Mogelijkheden om landschapszorg tot waarde te brengen zijn belangrijk, maar het is zaak deze
niet te hoog in te schatten.

De consument moet het dichter bij huis (leren) zoeken. Het concept van streekproducten en
culinaire cultuur verdient meer aandacht in plaats van bulk. Dit betekent ruimte voor zelfvoor-
ziening, met open, inzichtelijke en korte ketens. Focus moet liggen op producten die door hun
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aard kleinschalige bedrijven of speciale verzorging van vee nodig maken. Ondernemerschap en
netwerken in de regio zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Goede marktafspraken en coördi-
natiemechanismen zijn eveneens onmisbaar. Voor streekproducten is het zaak niet te streven
naar meegaan in de spiraal van bulk en lage prijzen, maar kwaliteit, keurmerk, productiewijze
en imago centraal te blijven stellen.

Robuuste grote grondgebonden bedrijven zijn essentieel voor behoud van landschap en ‘boe-
rennatuur’ en zijn de beste weerstand tegen verrommeling van het landelijk gebied. Dan is het
juist zaak voorzichtig te zijn met ‘duizend bloemen bloeien’. Allerlei streekgebonden initiatieven
zijn dan te vrijblijvend. Het gaat in deze benadering om echte ketens. Twee sporen zijn te on-
derscheiden voor ontwikkeling in de toekomst: 1) verduurzamen gangbare landbouw, en 2) be-
vorderen ecologische landbouw. Intensieve veehouderij zal zich naar verwachting concentreren
op fokgedeelte met veel hoogwaardige kennis.

De maatschappij reageert heviger en intenser op ziekten en risico’s van zoönosen. Dierhouderij
vormt hierbij een gemakkelijk doelwit. In Nederland is de dichtheid van dieren te hoog en wordt
er teveel met dieren gesleept. Handel in en transport van levende dieren spelen een zeer grote
rol. Dit is een bijna autonoom deel van de keten, waarin moeilijk is te sturen. De overheid remt
dit deels af, maar stimuleert dit ook deels (bijvoorbeeld door verschillen in dierpremies en lage
brandstofaccijnzen).

Voor de toekomst van de grondgebonden melkveehouderij zijn gescheiden grondmarkten nood-
zakelijk. Landbouw en natuur moeten één front maken om de open ruimte te beschermen. Dis-
cussie tussen landbouw en natuur over onderlinge verdeling is er een ‘op het dek van de Tita-
nic’. Eén groene hoofdstructuur voor landbouw èn natuur is van essentieel belang, met een
nee, tenzij-formule! Vraag is hoe de boer structureel aan geld moet komen. Productie zal deels
voor de markt, deels voor landschap en natuur geschieden. Probleem is hoe al die functies in
prijzen zijn te vertalen. Bij collectieve waarden speelt de overheid hierin een rol, via (land-
schaps- en andere) premies of heffingen.

ontwikkelingen en trends
Binnen dierhouderijbedrijven is sprake van ontmenging; men specialiseert op òf melkvee, òf
varkens, òf kippen, wegens vaste en variabele kosten en kritische ondergrenzen per diersoort.
Melkveehouderij is qua organisatie van de keten beter op orde dan de varkenshouderij, waar
sprake is van fok-, subfok- en vermeerderingsbedrijven, met veel onderling transport over lange
afstanden. Het inkomen in melkveehouderij loopt de laatste jaren terug. De opvolgings-
problematiek is soms groot: er zijn geen opvolgers, en waar die wel zijn, bestaan vaak financie-
ringsproblemen. Belangrijk is dat melkveehouderij in een regio een minimale ‘kritische massa’
behoudt.

Binnen de dierhouderij bestaan grote verschillen. De zuivelsector was tot in de jaren zeventig
erg defensief, maar heeft een omslag doorgemaakt en stelt zich nu offensiever op. De rund-
vleessector is daarentegen zwak georganiseerd, met uitzondering van de kalvermesterij. De
varkenssector heeft weer een andere geschiedenis: die is vooral opgekomen met nieuwe boe-
ren met contracten van veevoerfabrikanten en geld van de Rabobank. Speciale producten zoals
regionale en biologische producten nemen wel in belang toe, maar worden niet het algemeen
gangbare voedsel.

De consument wordt steeds ‘stadser’ en technologischer. Zijn gedrag is massa-
individualisering: steeds vluchtiger en sneller wisselend. De mens handelt als burger en als
consument verschillend. Sprake is soms van verkeerde natuurbeelden of van hypocriet gedrag.
Opvattingen waaraan producten zouden moeten voldoen, zijn strijdig. Het proces van levend
dier naar vlees is uit onze maatschappij uitgebannen. Soms maken we van dieren mensen.
Dissociatie van liefde voor het dier dat je vervolgens toch eet: het lammetje is het meest aaibare
landbouwhuisdier en lamsvlees scoort hoog in associatie met gras en heuvels. De kennis van
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voedsel en voedselbereiding bij de consument worden steeds minder. De publieke voedings-
voorlichting is zowat verdwenen, en hypes vragen steeds meer aandacht. Vleesvervangers zo-
als soja en tofu vormen een groeiende markt. De beleving van dierhouderij is verkeerd. Mensen
moeten het (weer) zien. Er moet meer educatie en ‘open huis’ komen. De beelden van goede
landbouwpraktijk van consument en van producent verschillen. De macht van de middelste
schakel in de productieketen (de retailer) is groot, volgens sommigen te groot, volgens anderen
nog te klein. De rol van het grootwinkelbedrijf in de keten is dominant.

Contracten worden zomaar gesloten en verbroken. Reacties van het publiek moeten meer rich-
ting kunnen geven aan de producenten. Supermarkten betalen niet meer dan strikt nodig, zijn
gevoelig voor imago en halen producten zonodig snel van elders. Zij dwingen af dat voedsel
steeds goedkoper wordt. Zij proberen een leidende rol te spelen als vertaler van wensen van
consumenten, maar werken niet met een goed beeld daarvan. De primaire producent wordt
onvoldoende betaald. Keten-allianties van sector, slachterijen, retailers en consumenten krijgen
steeds meer macht, resulterend in een gedifferentieerd aanbod voor de consument. Of het no-
dig en verstandig is die macht te breken, daarover verschillen de meningen. Een pragmatische
aanpak lijkt gewenst, bijvoorbeeld door certificering, en keuren zoals ecomilieukeur en agromili-
eukeur te promoten.

In de open ruimte is concurrentie tussen verschillende landbouwfuncties: tuinbouw (boomteelt),
melkveehouderij, akkerbouw. Er treedt versplintering en verkruimeling van het platteland plaats.
Boerderijen waar niet wordt opgevolgd verkopen het melkquotum, de varkensrechten, de grond,
en de woning aan verschillende kopers. Er is geen economische tegenkracht meer. Ook vanuit
natuur wordt te sterk in verschillende beleidscategorieën gedacht, wat mede leidt tot verkruime-
ling. Nodig zijn: duurzame publieke bescherming van alle waarden in de open ruimte, collectie-
ve waardering, en een genuanceerde visie op ‘verbreding’: niet met het verhaal van nieuwe
economische dragers plannen voor bedrijventerreinen maken.

strategieën, wat wel en wat absoluut niet meer kan
Intensieve dierhouderij is volgens velen ongewenst. Bio-industrie moet zeer kritisch worden be-
naderd. Minimaal of geen gesleep met levende dieren nastreven. Veetransport geeft veel ellen-
de. Betalingsbalans en werkgelegenheid zijn minder belangrijk dan welzijn en gezondheid van
dier en mens. Teloorgang van kleinschalige melkveehouderij is ook ongewenst. In sommige
gebieden is een strijd gaande van “glas tegen gras”. Pas daar op voor onomkeerbare stappen.
Uit oogpunt van kansen voor streekeigen en biologische producten ligt het model ‘Regulier plus’
het minst voor de hand

Het gebruik van antibiotica in veevoeders moet stoppen, deels onmiddellijk, deels binnen vier
jaar. Dit heeft belangrijke consequenties voor inkomens in de primaire sector. Uit gezondheids-
oogpunt baren de ontwikkeling van de consumptie van dierlijke eiwitten, de vetten in dierlijke
producten, de voedselinfecties en de antibiotica in veevoer zorgen, evenals beroepsrisico’s voor
wie in de dierhouderij werken (antibiotica-resistentie, longaandoeningen door stof).

Risico’s van dierziekten zijn terug te brengen door over te gaan naar gesloten bedrijven. Het
streven moet zijn om op bedrijfsniveau te komen tot meer gesloten systemen (fok, vermeer-
dering en afmesten op één bedrijf) kan risico’s voor ziekten verminderen. Het aantal dieren per
bedrijf en per verzorger kent een optimum/maximum. Daaraan dus eisen stellen. In de dier-
houderij is de economie te overheersend geworden; in afwegingen moeten ook welzijn en ge-
zondheid, milieu, natuur en landschap zijn betrokken. Legbatterijen, aangebonden zeugen en
andere voor dierenwelzijn ongewenste situaties kunnen niet meer. Niet langer over de fysiologi-
sche rek van het dier heengaan. Het is zaak per diersoort onvervreemdbare minimum-wel-
zijnseisen te stellen: zo moeten varkens kunnen wroeten, kippen kunnen stofbaden, etc.

We moeten af van ‘eten, maar niet willen weten’. De burger en consument moeten worden op-
gevoed. Mensen moeten weer leren hoe dieren leven en hoe vlees wordt geproduceerd. Bij
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dierenwelzijn moet goed worden nagegaan en uitgelegd waar het voor het dier nu ècht om gaat.
Een door alle actoren gezamenlijk gedragen probleembeeld ontbreekt nog, als basis voor ge-
zamenlijk te maken keuzen.
De economische betekenis van de dierhouderij - uitgedrukt in de bijdrage aan het BNP - geeft
een verkeerd beeld, mede door de EU-subsidies. Als rekening wordt gehouden met de subsi-
dies en milieuschade die de landbouw aanricht, zou dit in een negatieve bijdrage aan de eco-
nomie resulteren. Kosten en baten van dierhouderij moeten in brede zin in beschouwing worden
genomen. Kleinschalig en/of biologisch zijn niet per definitie ook goed. Grootschalig en/of gang-
baar kunnen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, soms beter zijn voor dier en mens.
Nederland zou weer wat meer zelfvoorzienend moeten willen zijn. Er is nog steeds teveel mest.
Integrale milieu-aanpak is en blijft nodig.

Boeren vragen zekerheid om meerjarig te kunnen plannen. Dit staat op gespannen voet met
éénjarige pachtcontracten, tijdelijke subsidies voor agrarisch natuurbeheer en/of afbouw van
vergoedingen. Harde planologische bescherming van grasland voor melkveehouderij is nood-
zakelijk. Het is zaak boeren niet onnodig tegen de schenen te schoppen, maar te steunen, en
tegen ‘het systeem’, de onmacht en de afhankelijkheid in het geweer te komen. Boeren willen
wel anders, maar kunnen vaak niet. Wie wil niet met minder dieren een goede boterham verdie-
nen op een manier die de samenleving wenst? Veel boeren willen wat anders dan de voortdu-
rende race naar meer en groter. Een aantal producten wordt kunstmatig met subsidies of pre-
mies geproduceerd. Dit moet veranderen.

de ketenbenadering nader bezien
Het begrip ‘keten’ suggereert een soort stabiele organisatie die in het leven is te roepen. Er is
echter sprake van losse schakels die aan elkaar leveren en van elkaar betrekken. Dat kunnen
er veel zijn, ook voor bepaalde diensten (zoals snavelkappers). Elke schakel heeft alleen con-
tact met de schakel er voor en er na en wisselt daar informatie mee uit. Bovendien kent iedere
schakel zijn eigen input en output. Een “ketenorganisatie” of zoiets als “ketensturing” bestaan
niet. Het zijn vaak zoveel schakels dat niemand die alle kan overzien. Vele schakels zijn eco-
nomisch zelfstandige eenheden. Bij ketenverkorting of sluiten van kringlopen in agroproductie-
parken zijn dus ook vraagtekens te zetten.

Sturen via eisen die de inkoper van de supermarkt aan product en productiewijze stelt als on-
derdeel van standaard leveringsvoorwaarden, lijkt adequater. Welke structuur daar dan bij past
is de zorg van de betreffende schakels zelf, met vrij baan voor de markt. Het lijkt dan moeilijk
om het hele productieproces te volgen. Onder de minimum-standaard die de retail in de markt
wil leggen, is het wettelijk kader van de overheid een vangnet om excessen te voorkomen.
Normen en waarden die consumenten aan producten willen verbinden kunnen via sturing door
de markt verlopen. Standaarden die worden ontwikkeld zijn dan ook bestemd voor business-to-
business marketing èn voor communicatie met de consument. Kernpunt is: vertrouwen in pro-
ducten. Consumenten vragen betrouwbaarheid en garanties voor kwaliteit. Door certificering en
etikettering is die wellicht te geven: de mogelijkheid geven om de herkomst van producten en
het productieproces te traceren.

Nu is bij crises vaak de overheid - de minister - in beeld. Om de verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven meer gewicht te geven, lijkt daarom een meer gesloten keten met een merk ge-
wenst. De keten moet hecht zijn en opereren binnen de normen die in Europa en Nederland
gelden. Er is een kans om nieuwe hechte ketens te bouwen op basis van drie motieven: ver-
antwoord beleggen door de burger, veilig voedsel voor de consument via een transparant en
kort kanaal waarin hij vertrouwen heeft, en een band met de aarde en de natuur. Er zal diffe-
rentiatie ontstaan tussen wie aan de eisen kan voldoen en wie niet. Er kunnen verschillende
ketens ontstaan voor deelmarkten.

In andere EU-landen die minder op export zijn georiënteerd zijn dan Nederland, zijn dergelijke
ketens wellicht makkelijker te ontwikkelen. Het strookt niet met de grote import en export die
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Nederland kent. De binnenlandse markt is in dit opzicht de moeilijkste. De melkveehouderij is
minder fragmentarisch dan de vleessector. Met melk kan de boer nergens anders heen dan
naar de zuivelcoöperatie: dus is die keten vanzelf al meer georganiseerd. Overigens is het me-
dedingingsbeleid soms contraproductief. De coöperaties hebben moeite om leden die niet aan
de eisen te voldoen uit te sluiten en hebben opdracht om te leveren of af te nemen. Verknoping
van publiek en privaat in de productschappen is ook een rem op het ontstaan van sterke ke-
tens. Leiderschap ontbreekt. In de vleessector ontbreekt de discipline die sectoren als de zuivel
en het kalfsvlees wel kennen en waar zij hun kracht op bouwen.

Uit die vicieuze cirkel is te komen door nieuwe coöperatieve ketens te ontwikkelen, waarbij de
burger en de verwerking zijn betrokken. De burger kan mede-eigenaar worden als groen be-
legger en ook verantwoord voedsel afnemen uit het productiesysteem dat hij kent en waarin hij
zowel stake-holder is als share-holder. Hij ontvangt dividend via een pasje en coupons waar-
mee hij de producten in een verkooppunt kan aanschaffen. Hij betaalt als consument dus ei-
genlijk het rendement op zijn eigen investering door een redelijke - hogere - prijs voor zijn voed-
sel te betalen. Berekeningen komen uit op een verdubbeling van de prijs van vlees. Er lijkt vol-
doende animo te zijn voor zo’n aanpak. Banken zoeken projecten voor het aanbod aan kapitaal
voor groen beleggen en beleggers zijn massaal op zoek naar goede beleggingen. Het gaat hier
om een nieuwe vorm van coöperatief ondernemerschap wat de Nederlandse veehouder weer
verankering in de samenleving kan geven, niet om een structuurbeleid van de overheid om ke-
tens te bouwen. Kortom: wel horizontaal, geen verticaal structuurbeleid.

mogelijkheden voor regionale differentiatie
Een regionale benadering lijkt goed mogelijk, mits recht wordt gedaan zowel aan de belangen
van de samenleving als aan die van de individuele ondernemers. Een duidelijke regierol van de
overheid met expliciete eigen doelstellingen is daarvoor een eerste vereiste. Bij melkveehoude-
rij is een regionale benadering zeker goed mogelijk: in de Achterhoek is meer in te zetten op
combinatie van functies, in Noord-Friesland meer op wereldmarkt-landbouw. Een regionale be-
nadering is te geven voor vier gebieden (Noord, Oost, Zuid en West), met verschillende per-
spectieven voor veenweidegebieden en zandgronden. In de sturing is accent te leggen, in het
noorden primair op productielandbouw, in het westen primair op landbouw met stedelijke func-
ties.

Ruimtelijk is een stevig regionaal beleid nodig, met als elementen: één groene contour die ‘voor
altijd’ de groene functies toekent, en heffingen bij het omzetten van groene naar rode/grijze
functies. De overheid kan alleen sturen door het stellen van randvoorwaarden, bijvoorbeeld
ruimtelijk of milieubeleid: aangeven wat je niet wilt en eventueel wat je wel wilt. De concurren-
tiepositie van sectoren zoals extensieve landbouw is niet regionaal (door provincies) te sturen.

Provincies moeten een sterke rol (willen) spelen bij het open houden van bepaalde gebieden
voor akkerbouw en/of veeteelt. Vrees voor leegloop van het platteland, zoals veelal elders in de
EU bestaat, is voor Nederland overal ongegrond. Zelfs in ‘echte’ landbouwgebieden werkt al
meer dan 80% van de bevolking niet meer in de landbouw. Maar die landbouw is vrijwel overal
wèl van essentieel belang.

Voor geslaagd gebiedsgericht beleid zijn heldere landelijke kaders en stevig generiek beleid
onmisbaar, anders blijft het steken in gesteggel. Of het verstandig is het mestbeleid generiek of
regionaal in te steken, is een belangrijke vraag. Het grootste probleem speelt op de zand-
gronden, daar zou prioriteit moeten liggen om op de klei wat meer speling te kunnen geven.

Hoe sturend moeten perspectieven zijn op bedrijfsniveau? In een gebied als de Alblasserwaard
moet zeker ruimte zijn voor grootschalige bedrijven met productie voor de wereldmarkt, mits er
niet te diep wordt ontwaterd. Functiecombinatie met natuur (weidevogels) is daar zeker mogelijk
op grote bedrijven. Ook een melkrobot is er onder omstandigheden prima bruikbaar.
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Voor de grondmarkt bestaan vele ideeën: een ‘open ruimte-heffing’, en de rode en groene
grondmarkt (onder)scheiden, en werken met een grondbank. Het gaat erom de grondprijs in de
landbouw te kunnen beheersen om bedrijfsvoering mogelijk te blijven maken. Belangrijk is dat
rode en groene contouren duurzaam vastliggen. Niet alleen via de grondprijs maar ook langs
andere lijnen de druk verminderen, zoals sturing via quota. Het is zaak pragmatisch te werken:
EHS is ook deels in te vullen met agrarisch natuurbeheer; grondeigendom is niet altijd noodza-
kelijk. Het gaat om welke natuurdoeltypen waar zijn na te streven, binnen èn buiten de EHS. Dit
kan vaak in combinatie met andere functies, maar ‘groene bedrijventerreinen’ passen niet in de
EHS; scheiding met intensieve landbouw is noodzaak. Ook is een relatie te leggen met het
RLG-advies over grondbeleid (RLG 99/4).

opgaven en aanbevelingen voor actoren
De overheid moet meer ruimte bieden voor innovatieve activiteiten van bedrijven en de be-
schikbare kennis (Wageningen) beter doen doorstromen naar de betrokkenen. LNV (LASER)
moet klantgerichter werken en rekening houden met minder geschoolde subsidie-aanvragers.
Het gaat immers vaak om kleinschalige en/of streekgebonden initiatieven, waarbij mensen de
weg naar ‘Den Haag’ niet kennen.

Meer onderzoek is nodig naar de gezondheidsaspecten van dierlijk voedsel voor de mens en
naar de relatie tussen welzijn en gezondheid van het dier en van de mens. Dierenwelzijn en
gezondheid moeten zwaarder wegen in het geheel en uitgangspunt zijn in de productie. De
rentmeesterschapsgedachte moet worden uitgewerkt voor de dierhouderij. Meer publieksvoor-
lichting over voeding en gezondheid is nodig. Culturalisatie van voedselmarkten is belangrijk.

Ketens opzetten om regionale producten bij de mensen te brengen is (ook) taak van de ge-
meenten. Er moeten meer mogelijkheden komen voor eigen vermarkting, verkoop aan huis,
boerderijwinkels met breder assortiment. Specificeren kan beter overgelaten worden aan produ-
centengroepen, de overheid moet geen gedetailleerde voorschriften geven. Faciliterende steun
is nodig voor kleinschalige initiatieven en innovatiefondsen om streekeigen en biologische pro-
ducten in de markt te zetten. Het Stimuleringskader moet daarvoor meer mogelijkheden bieden.

Regelgeving moet onzekerheid voor ondernemers verminderen, niet vergroten. Bij taken voor
beheer van natuur en landschap moeten natuurpacht, subsidies en bijdragen zo veel mogelijk
een structureel karakter krijgen, zodat lange-termijnplanning mogelijk wordt. Dergelijke stabiele
situaties nastreven is beter voor boer, èn voor milieu, landschap en natuur. Incidenten moeten
goed worden onderscheiden van wat structureel fout loopt. Taken van en spanningen tussen
actoren moeten wel transparant worden gemaakt. Het is belangrijk nieuwe vormen van coöpe-
ratief ondernemerschap kansen te geven en te bevorderen. Er moet geen structuurbeleid van
de overheid komen om ketens te bouwen, ondernemers moeten ruim baan kunnen krijgen om
ketens zelf vorm te geven.

Voor ruimtelijke kwaliteit moet de overheid sturen: wel ‘horizontaal’, maar geen ‘verticaal’ struc-
tuurbeleid. Nationaal en Europees beleid moeten daarvoor ruimte laten. Ruimte en (ook Euro-
pees) geld is ook belangrijk voor strategieën voor verandering, keurmerken en certificering,
evenals meer geld voor onderzoek en ontwikkeling van diervriendelijke dierhouderijsystemen.
Uiteindelijk moeten doelen concreet in gebieden (zoals de Reconstructie) gerealiseerd worden.
Gebiedsgericht beleid biedt daarvoor veel perspectief, maar generiek beleid (zoals milieubeleid)
moet helder zijn anders blijft het regionaal steken in gesteggel. Het is belangrijk bestemmingen
als grasland, en natuur- en landschapswaarden goed planologisch vast te leggen. Er moet be-
scherming voor de melkveehouderij komen, met economische vastigheid. De agrarische
grondmarkt moet worden gescheiden van de stedelijke. Er moet kunnen worden gewerkt met
een grondbank.

De RLG moet in het advies aanbevelingen voor het rijk geven, maar óók voor andere actoren.
Immers: de ketenbenadering staat centraal en de bijdragen daaraan van die andere actoren zijn
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essentieel. De conclusies en aanbevelingen moeten zich dus ook op de gehele keten richten.
Supermarkten kunnen en moeten hun macht ten goede gebruiken en moeten meer informatie
bieden aan producenten èn aan consumenten.

Milieu- en vele andere kosten zijn te vertalen in prijzen: de prijzen moeten de waarheid vertellen
en consumenten moeten bereid zijn die prijzen te betalen. De consument moet een eerlijke prijs
betalen voor een redelijk inkomen voor de primaire sector, voor een acceptabel leven voor het
dier, voor veilig en gezond voedsel, maar ook voor milieu en landschap. De markt is en blijft een
cruciale factor. Als supermarkten ècht gaan sturen, heeft dat meer impact dan wat de politiek wil
of doet. Als àlle kosten van de gangbare dierhouderij zouden worden doorberekend komen al-
ternatieven zoals biologische dierhouderij gunstiger uit. In een aantal gevallen blijken dier-
vriendelijker methoden ook economisch gunstiger. Op termijn moeten ook varkenshouderij en
kalvermesterij grondgebonden worden.

De afstand tussen boeren en burgers heeft de landbouw de laatste decennia parten gespeeld.
Dit is een cultureel probleem. Het komt erop aan die afstand weer te verminderen en de verbin-
dingen weer te leggen, ook in de dierhouderij. Het is belangrijk te komen tot een door alle acto-
ren gezamenlijk gedragen probleembeeld, als basis voor gezamenlijk te maken keuzen. Nieuwe
groene coalities van LTO, Natuurmonumenten, etc. zouden een gezamenlijk kwaliteitsbeeld
moeten ontwikkelen. Maatschappelijk kapitaal (groenfondsen) kan daarbij beter worden benut.
Het is zaak niet alles door de EU te laten bepalen en een aantal zaken in eigen hand te houden
om speelruimte te hebben voor eigen omstandigheden: bijvoorbeeld extensieve grondgebonden
melkveehouderij in het Groene Hart.
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bijlage 4
ronde tafelbijeenkomst

Op 18 april 2001 werd te Amersfoort onder voorzitterschap van mevrouw G.W. Van Montfrans-
Hartman een ronde tafelbijeenkomst gehouden waarin de tot dan vergaarde kennis, inzichten
en standpunten zijn uitgewisseld en getoetst. Onder leiding van de heer B.J. Krouwel werd ge-
discussieerd over stellingen die kort werden geïntroduceerd door werkgroepleden.

deelnemers ronde tafelbijeenkomst

J. Ansems Stichting Stadsboeren
F.F.G. Bevort Stichting Stadsboeren
H.A. Boeschoten Staatsbosbeheer
J. Boom Vereniging Waterland
T. Bosman Vereniging Natuurmonumenten
R. de Bruin Stichting Streekeigen Producten Nederland
W. Brunnekreef Nutreco
Mw. M. de Jong Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren
Mw. W.E. de Jong Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
T. Jorna Kon. Ned. Mij voor Diergeneeskunde
W. Thus Rabobank Nederland

Mw. G.W. van Montfrans-Hartman Raad voor het Landelijk Gebied
J.T.G.M. Koolen Raad voor het Landelijk Gebied
F.C. Prillevitz Raad voor het Landelijk Gebied
A.A.J.M. Kamp Melkveehouder
Mw. A.J. van der Zijpp Wageningen Universiteit; Departement Dier
B.J. Krouwel Raad voor het Landelijk Gebied

J.A. van Driel Secretariaat RLG
G.C. Weernekers Secretariaat RLG

stelling 1

De burgers bepalen of er in de toekomst in Nederland nog dierhouderij zal zijn en hoe die
er uit zal zien. De dierhouderij moet meer rekening houden met zijn omgeving.
De recente crises tonen aan dat afwegingen van risico’s, kosten en baten bij de dierhouderij
ingrijpende en onvoorziene impact hebben op de samenleving en de economie van hele regio’s.
Op acute en indringende wijze wordt nu zichtbaar dat de dierhouderij moeilijk beheersbare ef-
fecten met zich meebrengt, zoals milieuverontreiniging, stankhinder, omgang met dieren die in
steeds bredere kringen niet meer acceptabel wordt gevonden en ecologisch op wereldschaal
niet houdbaar is. De basis van de “licence to produce” van de dierhouderij zal in de toekomst
bestaan uit wat een gewenste vorm van dierhouderij is en niet uit wat nog net getolereerd
wordt.

De burgers bepalen mede de toekomst van de dierhouderij. Dat zijn ook de boeren die de sig-
nalen van de samenleving moeten vertalen naar hun wijze van bedrijfsvoering. Medebepalend
is ook de vraag in hoeverre wij ons als wereldburger mede verantwoordelijk achten voor de to-
tale voedselvoorziening in de wereld. Het gaat ook om de basis: waar verkocht en gekocht
wordt. Burgers zijn ook consumenten, maar handelen anders en divers. Dat vergroot de vaag-
heid, en moet dus gedifferentieerd worden bezien. In Waterland bestaan goede contacten met
bijvoorbeeld slagers en koks in restaurants, maar ook met de gemeenteraad van Amsterdam.
Het is met deze partners goed mogelijk om signalen op te vangen en hen aan te spreken op het
stimuleren en bevorderen van of meewerken aan initiatieven.
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Vraag is: zijn burgers en consumenten wel dezelfde groep, of lopen zij steeds meer uiteen, bij-
voorbeeld door toename van het aantal vegetariërs? En: hoe is dan die burger / consument te
betrekken? De kunst is de slag te maken om naast de consument ook de wens van de burger
centraal te stellen, bijvoorbeeld via lidmaatschap van dierenbescherming of natuurverenigingen,
en via Goede Landbouw Praktijk. Zo kunnen boeren goed zelf aan weidevogelbescherming
doen, of bomen rond hun bedrijf planten, zonder dat daar direct subsidies of vergoedingen te-
genover staan. Een nieuwe missie is nodig: welke landbouw willen we in Nederland? Het is
belangrijk keuzen met elkaar te maken. Nu is driekwart van het hier geproduceerde vlees voor
de export: willen we dat wel? moet dat beslist hier? Twee concrete punten zijn belangrijk: 1) de
keten optimaal organiseren, en 2) de overheid moet meer initiatieven nemen.

Burgers sluiten zich aan bij organisaties die voor hen spreken, zoals natuur- en milieu-organi-
saties en de dierenbescherming, en geven signalen via politieke organisaties. Ook instellingen
als het Rathenau Instituut geven signalen. We moeten zeker naar de gehele wereld kijken als
context, maar er gaan nu veel stemmen op om de dierhouderij in Nederland in te krimpen. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in de Derde Wereld in de zin van produc-
tie. Dat moeten die landen zo veel mogelijk zelf doen, in hun eigen belang.

De oppervlakte cultuurgrond in de wereld neemt af en de bevolking neemt toe: er is spanning.
Wezenlijk is dat een gezamenlijk gedragen visie ontbreekt. De laatste decennia is een aantal
balansen verstoord: milieu, welzijn, gezondheid. In de recente crisis voert afschuw de boven-
toon, maar een positief ideaal ontbreekt. We moeten de discussie op gang brengen over wat
‘de burger’ nu wèl wil. Lokaal is dat perspectief nodig om de dierhouderij in de toekomst vorm te
geven. De landbouw wordt steeds intensiever, ook door opleiding van mensen. Ter vergelijking:
in de boomkwekerij weet elke producent vrij goed wat zijn afnemer wil. Daar is wellicht van te
leren. We zouden moeten kiezen voor een andere centrale optiek: 16 miljoen mensen willen
genieten van het buitengebied. Hoe past dierhouderij daar in? De meeste problemen bestaan in
de varkens- en pluimveesectoren. Er is nu een welzijnsprobleem omdat één sector zijn proble-
men niet wil of kan oplossen. We moeten dus kiezen voor een gedifferentieerde aanpak: koei-
en, schapen, varkens, pluimvee, paarden, etc. De aantallen varkens, kippen en vleeskalveren
kunnen in Nederland drastisch worden teruggebracht. Veel problemen en ziekten hangen sa-
men met de handel in en het transport van dieren.

Ook bij burgers is die differentiatie aan te brengen. Sommigen blijven alleen op de prijs van
vlees letten. Anderen zullen op diverse kwaliteitsaspecten letten: dierenwelzijn, gezondheid
voor de mens, milieuaspecten en/of landschappelijke overwegingen. Voor verschillende vormen
van dierhouderij is een verschillende kritische massa nodig. De vraag komt dan ook op of we
ontwikkelingen zoals de varkensflats plaatselijk ook willen. We praten over minimaal een regio
binnen de EU. Dit geldt ook voor burgers en consumenten. Uit ruimtelijke en milieu-overwegin-
gen zouden we minder dieren kunnen willen hebben. Maar het is zaak wel de economische
consequenties daarvan te bezien: als wij minder dieren houden, dan zullen er in het (nabije)
buitenland meer worden gehouden. Wij zijn allen inconsequent, en beleid is niet te maken op
grond van meningen van de burgers alleen. We zullen alle factoren goed moeten onderkennen
en er rekening mee houden. Aan de inventiviteit van het bedrijfsleven moet ruimte worden ge-
boden op consumentenwensen in te gaan en de burger serieus te nemen.

Belangrijk is het onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden dierhouderij. Die
vragen verschillende aanpak. Natuurlijk zijn we mede verantwoordelijk voor situaties elders,
bijvoorbeeld voor de productie van veevoer en de oppervlakte die dat elders vraagt, o.m. in
derde wereld. Dat zou niet moeten mogen!? Een en ander moet in het juiste perspectief worden
bezien. De voor veevoer benodigde oppervlakte elders is betrekkelijk, en het gaat erom onder
welke voorwaarden het acceptabel is. Op dit punt blijven de meningen uiteen lopen.
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stelling 2

De eisen aan de wijze van productie en producten van dierlijke oorsprong lopen uiteen
en wisselen snel. Eén ding is duidelijk: op alle aspecten is de score nu beneden de maat:
� huisvesting en transport van dieren veroorzaken dierenleed en beperken de mogelijkheden

voor natuurlijk gedrag: de “vijf vrijheden” zijn in de praktijk vaak moeilijk terug te vinden
� incidenten bij voedselveiligheid hebben door de industriële, grootschalige, complexe, inter-

nationaal vertakte en daardoor moeilijk overzienbare productieketens snel een grote impact
� het beslag op ruim 40% van de ruimte en de enorme transportstromen (veevoer, mest, die-

ren en (half)producten) staan niet meer in verhouding tot de economische betekenis van de
dierhouderij

� belangrijke delen van de dierhouderij kunnen zich slechts handhaven met hulp van Europe-
se landbouwsubsidies en/of door afwenteling van negatieve externe effecten op het milieu,
andere bevolkingsgroepen (plattelandsbewoners en recreanten) en de nationale schatkist.

Globaal gesproken scoort de grondgebonden dierhouderij positiever dan de intensieve dier-
houderij. De eerste heeft (in potentie) positieve effecten op het agrarisch cultuurlandschap; de
tweede kan op termijn alleen nog een plaats vinden op agrarische bedrijventerreinen.

Het gaat om meer dan de productie van melk, vlees, wol en eieren alleen. Ook cultuur(historie),
landschap en milieu zijn belangrijk. Duurzame ontwikkeling moet centraal staan: dit heeft eco-
nomische en ecologische aspecten en betreft normen en waarden. Zo gaan in het landelijk ge-
bied dierhouderij en recreatie goed samen in de paardenhouderij, maar ook in het houden van
schapen, geiten en bepaald rundvee. Een gedifferentieerde aanpak is nodig. Vraag is: wat is
een eerlijke prijs, en willen we die betalen? Wat kunnen we uit de consument halen om gestelde
doelen te financieren? De kansen zijn nu groter dan voorheen. Normen en waarden schuiven,
in de relatie mens-dier gaan wij van puur utilisme naar meer centraal stellen van de integriteit
van het dier. De kennis van de dierhouderij in de samenleving is abominabel; dit moet sterk ver-
beteren. Voor een harmonische oplossing zijn regionale ontwikkelingsmodellen en meer partici-
patie en communicatie onmisbaar.

Betere communicatie naar het publiek is nodig, ouderen èn jongeren. Zo zijn onlangs in Zand-
voort mensen ondervraagd over dierhouderij. Men wist er meestal niets van, vaak niet eens
waar melk vandaan komt. Gerichte objectieve informatie is noodzakelijk. Communicatie is we-
derzijds. Objectieve informatie is moeilijk te geven. Het is belangrijk ook in te gaan op diverse
subjectieve beelden die er bestaan. We kunnen en moeten niet hier bedenken wat goed is voor
de mensen en de dieren. Het werkt goed als je samen met de gemeente een boerderij openstelt
voor schoolklassen. Ervaringen van de stadsboeren sluiten hierbij aan. Midden in de stad koei-
en laten lopen, geeft goede reacties. Maar samenwerking met de gemeente is soms moeilijk,
bijvoorbeeld met grondbedrijven.

De wetenschap moet óók een slag maken. Belangrijke vraag daarbij is: hoeveel mensen zijn er
nog in het boerenbedrijf die het nog weten en kunnen? Dit is zorgelijk. Organisaties als natuur-
verenigingen en milieucoöperaties kunnen veel gezamenlijk doen. Dit moet eerst worden er-
kend. LTO doet dit nu ook. Bijvoorbeeld door ontvangst op de boerderij, met name bij extensie-
ve dierhouderij. Kennis is er niet alleen te weinig, maar soms ook teveel of verkeerd, zoals over
(vermeende) misstanden in de dierhouderij. Het is belangrijk om misverstanden weg te werken.
Het moet beter met welzijn en voedselveiligheid, maar is het ruimtebeslag van de sector in rela-
tie tot de economische betekenis is niet bepalend, dierhouderij moet in de toekomst niet alleen
nog met subsidies overeind gehouden worden. Er is een omslag van productsteun naar presta-
tiesteun nodig.

Perspectief is nodig voor de dierhouderij. Citaat: ‘was ik minister van LNV, dan zou ik ervarin-
gen van boeren die het anders en beter doen, opsporen en bundelen’. Er moet ook ruimte zijn
voor intensieve dierhouderij, maar anders en elders. De prijzen moeten weer realistisch worden.
We moeten differentiëren. Gangbare producten moeten duurder worden, door de verrekening
van milieu- en welzijnskosten. Voorlichting aan de consument over de achtergronden van de
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prijsverschillen is niet eenvoudig, maar beslist nodig. Maar de burger is onwetend, en dat is
moeilijk te veranderen. Op het etiket staat nu alleen wat er in zit, niet hoe het geproduceerd is.
Dat laatste is belangrijk en daarover moet de consument informatie krijgen.
De westerse mens besteedt slechts een klein - en steeds kleiner wordend - deel van zijn budget
aan voeding. Dit is in Afrika heel anders. Voor ons betekent 10% prijsverhoging van producten
niets, in tegenstelling tot voor mensen in Afrika. Het is een informatie-probleem. Een en ander
moet worden gezien in termen van totale inkomsten en uitgaven.

We moeten bewust omgaan met kinderen. De ene week komt de Dierenbescherming op school
met een boodschap, de volgende week komt LTO met een heel ander verhaal. De kinderen
raken in de war, en de geleerden preken ieder voor eigen parochie en houden de burgers dom.
Er is veel misbruik en selectief gebruik van informatie. We moeten wel breed durven kijken, en
kanaliseren. Anders weten kinderen en hun ouders niet meer wat en hoe ze moeten doen.

stelling 3

Veehouders zijn maar één schakel in de reeks ‘van zaadje tot karbonaadje’, en niet eens
de machtigste. Voor verbouwing van kwantiteit naar kwaliteit zijn àlle schakels in de ke-
ten nodig en moeten alle risicomomenten tussen en in de schakels worden aangepakt.
Gedragsregels in de keten van dierlijke productie zijn veelal gebaseerd op Europese minimum-
normen. Op veel punten zijn de eisen van de Nederlandse burgers en consumenten hoger. Ne-
derland ligt in het welvarende noordwest Europa, ons platteland is meer consumptie- dan pro-
ductieruimte geworden, en het grondgebruik is relatief intensief. Om maatschappelijke doelen te
bereiken is sturing via de ketenrelaties vaak opportuun. Single issue bewegingen, zoals voor
natuur-, landschaps- en milieubescherming of rechten van het dier, kunnen partijen in de keten
effectief onder druk zetten. In de dierlijke sectoren zijn sommige partijen in de keten machtig en
de (ver)bindingen tussen de schakels vaak zwak en vormen daardoor risicomomenten. De in-
vloed van de consument komt zo via de keten vaak niet tot zijn recht.

De keten kent input- en ouput- en risicomomenten. Praten over de keten geeft de suggestie van
samenhang. De afzonderlijke schakels zijn echter slechts stations en daartussen zitten risico-
momenten. Het gaat om de vraag: wat gebeurt er in het hele proces? De overheid stuurt niet op
de keten, maar op de afzonderlijke schakels. We kunnen trachten risicomomenten op te sporen
en daarbij de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren benoemen. Het is belangrijk
om samenhang in de keten te bevorderen en de risicomomenten te beperken. De vraag is nu:
op welke plekken past een harde aanbeveling onzerzijds?

De relaties in de keten lopen niet alleen van producent naar consument, maar ook omgekeerd,
dus van eindgebruiker richting voorgaande schakels. Controles terug zijn belangrijk. Iedere
schakel heeft de plicht de voorgaande te controleren. Daarvoor bestaan certificatie, regels,
voorschriften en afspraken. De overheid moet per schakel output controleren en grenzen stellen
om excessen te beperken, uit oogpunt van ruimte, landschap, milieu, dierenwelzijn en volksge-
zondheid.

Fabricage en productie zijn een zaak van de markt: waar vraag naar is dat wordt geproduceerd,
waar geen vraag naar is niet. CBL streeft er met EUREPGAP naar nèt iets boven het wettelijk
minimum te gaan zitten. Particulieren moeten zich kunnen onderscheiden. Het is jammer dat de
retail zich niet wat verantwoordelijker opstelt. Supermarkten zijn nog veel te terughoudend, bij-
voorbeeld waar het gaat om biologische producten. Men wacht op elkaar. Vraag is of de markt
(de vraag) centraal moet staan, en of we ook moeten sturen vanuit maatschappelijke verant-
woordelijkheid? De producent is verantwoordelijk. Kader is het geheel van EU- en nationale
regels, keurmerken en sancties. In de supermarkt liggen vele producten naast elkaar in de
schappen, voor de consument is het te ingewikkeld. Er zijn teveel certificaten en keur- en han-
delsmerken; het moet veel eenvoudiger worden. We moeten de burger niet overschatten maar
zeker wel serieus willen nemen. Er zijn maar weinig èchte keurmerken, zoals EKO, Agromilieu-
keur, en Streekeigen Producten Nederland. Op zichzelf zit het nu best goed in elkaar, maar het
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is zaak alles op alles te zetten om de keurmerken naar elkaar te doen toegroeien. We zouden
alle labeling tegen het licht moeten houden en schijnkeurmerken laten afvallen. De overheid
kan hier toezicht houden en stimuleren.

Het schema van de keten suggereert een opeenvolging. Maar de consument communiceert ook
met andere schakels in de keten via netwerken. Betere communicatie is te bereiken via de prijs
als communicatiemiddel en via conventies, beelden die door de schakels gedeeld worden. Ver-
schillende keten-netwerken bestaan naast elkaar. Veehouders zijn producenten van grondstof
zoals melk. Hij vreest dat teveel risico’s bij de boer terecht komen. Aansprakelijkheden zijn niet
altijd makkelijk te regelen. Een aantal instrumenten ontbreekt. Deelsectoren en individuele pro-
ducenten in de dierhouderij zijn te karakteriseren als ‘kruiwagens met kikkers’. Vraag is of we
moeten streven naar meer sociale controle? Of aansprakelijk stellen door de overheid? Risico-
momenten zijn aan te pakken via regels en certificering, zoals HACCP. Voor een deel kan de
sector wel sturen, maar een probleem is er met enkelingen die zo’n excessief gedrag vertonen
dat het een gehele sector sterk benadeelt, zoals degenen die onlangs in Kootwijkerbroek dieren
in bomen hingen. Je houdt altijd een kleine, onstuurbare groep over.
De geschetste ketenopvatting is goed, maar deelsectoren verschillen. Ook interactie tussen
sectoren is relevant. Zo kunnen schapen nu regels voor de melkveehouderij in de war sturen.
Het is ondoenlijk om op iedere hobbyboer de politie af te sturen. Zo zijn er nog veel meer pro-
blemen. Er zijn veel risico’s en we kunnen er naar streven die op te sporen en te beheersen.
Maar de risicobeleving is een veel groter probleem: zie de BSE. Risicobeleving is het product
van emotie x risico. MKZ is nog te zien als een incident-emotie. Maar in de FAO wordt nu al
getraceerd welke dierziekten er de komende drie jaar staan aan te komen. Daarover maakt zich
nu nog niemand druk. Maar we kunnen het epidemiologisch zien aankomen, net als een jaar
geleden de MKZ van nu. Wat doen we nu? Wat willen we eraan doen? In Duitsland is het IKB-
verhaal erg populair.

stelling 4

De noodzakelijke herstructurering van de dierhouderij binnen redelijke termijn vereist
een krachtig optredende overheid: bij het analyseren en oplossen van de problemen, de
handhaving van het beleid en een royale en langdurige ondersteuning van initiatieven.
De laatste decennia stelt de overheid randvoorwaarden waarbinnen landbouw en agribusiness
zelf verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk verantwoorde en economisch levensvatbare pro-
ductie. De keten kan deze enorme opgave met zo’n terughoudende opstelling van de overheid
niet aan, zo blijkt. De meeste ketens kennen geen sterke regie om achterblijvers en knoeiers tot
de orde te roepen, en om een effectieve gezamenlijke veranderingsstrategie te ontwikkelen. De
bijdrage van de grondgebonden dierhouderij aan de kwaliteit van de groene ruimte komt onvol-
doende van de grond omdat de markt deze collectieve waarden en de kosten daarvan onder-
waardeert (natuur, landschap, milieu). Al deze elementen vragen actie van de overheid, mini-
maal om mechanismen te ontwikkelen voor de regeling en/of financiering.

De overheid heeft zich de laatste decennia een onbetrouwbare partner getoond. Eind jaren ze-
ventig was er een RIN-rapport over de vermesting van Nederland door de varkenshouderij be-
schikbaar, dat door ambtenaren onder tafel is gewerkt. We hebben het probleem als overheid
aan ons zelf te wijten. Het verwijt geldt echter niet alle ambtenaren en de overheid als geheel.
Nu zijn er ook veel goede activiteiten, zoals de maatregelen op het gebied van milieu, voedsel-
veiligheid, dierenwelzijn en certificering. Het aantal cm2 per kip gaat omhoog!
Vraag is wat de overheid moet doen. In de EU vindt de komende jaren de Midterm Review van
het GLB plaats in samenhang met de discussies in WTO-verband. Op nationaal niveau worden
nota’s geproduceerd om ons te masseren, maar het moet allemaal sneller. In de Vijfde Nota RO
hebben de provincies een belangrijke taak, ook met gebiedsgericht beleid. Het is belangrijk ge-
meenten aan te spreken: die kunnen en willen vaak initiatieven entameren. Er moet op ruimtelijk
gebied meer zekerheid zijn voor de agrarische bedrijfstak. Rode en groene contouren zijn be-
slist nodig, en een visie op het gebied daartussen. Ook is denkbaar om boeren die naar het
buitenland willen vertrekken premies of faciliteiten te geven. We zouden ons in Nederland kun-
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nen concentreren op hoogwaardig fokmateriaal, sperma, etc. Dit is wellicht als een ideaalbeeld
te nemen. Maar het is de vraag of fokkerij in Nederland nog interessant is, als de bulkproductie
elders plaats vindt. Het zojuist geschetste idee is aardig, maar uit oogpunt van vermindering van
transporten minder logisch.

Nederland is ondenkbaar zonder dierhouderij. De geschetste lijn spreekt aan, maar er is ook
een belangrijke thuismarkt. De vraag is of en hoe die is te (onder)scheiden? Voorts schetst de
overheid nu kaders, met soms merkwaardige gevolgen. Zo zien we nu dat de elasticiteit in sec-
toren soms totaal ontbreekt: kalveren kunnen we niet zomaar twee weken langer laten leven,
dat zien we pas nu het fout gaat. Vraag is: hoe is een omslag te maken? Waarom vinden som-
mige sectoren het fijn in Nederland? Kan intensieve veehouderij niet ook op het Massif Central
in Frankrijk? De overheid moet de gewenste ontwikkelingen veel sterker stimuleren en het pro-
ces een schop in de goede richting geven. Welzijn van dieren en biologische productie moeten
meer worden bevorderd, niet alleen via de markt. We moeten ons dan wel afvragen wat het
doel is, hoe je dat doel bereikt en je of dat doel bereikt.
Vergelijk hoe het nu gaat met de Reconstructie. Is de Reconstructie geslaagd? Dat is moeilijk te
bepalen als er geen expliciete overheidsdoelen zijn geformuleerd. Voor continuïteit in de sector
is zekerheid onmisbaar; dat geldt net zozeer in de Randstad als voor Friesland. Het rapport van
de Cie. Koopmans bepleit het faciliteren van boeren die Nederland willen verlaten. Dat zou ook
voor varkens- en pluimveehouders kunnen gelden.

Argwaan tegen de overheid is niet onterecht, maar het rijk kan echter zeker een aantal zaken
goed aanpakken. Zo is het mogelijk het grondgebruik in bepaalde sectoren te beheersen. Dat is
voor natuur al lang gebleken: via reservaten, beheersgebieden is grondgebruik langdurig veilig-
gesteld. Tegen grondspeculatie zijn naast vastleggen van de bestemming ook andere maatre-
gelen nodig, zoals een grondbank. De overheid kan een grondbank voor het hele land instellen
door een fonds te vormen waarmee gronden zijn te verwerven en uit te geven voor bepaald
agrarisch gebruik tegen een redelijke prijs, met differentiaties en een landelijke regie. De DBL is
er al. Landgoederen zijn ook veiliggesteld. Is daar niet veel meer mee te doen? Niet alles hoeft
voor en door natuurbeschermingsorganisaties te worden gedaan. Op particulier grondbezit is nu
vaak bulkproductie. Vraag is hoe die gronden beter zijn te beheren. Ook gemeenten hebben
soms een grote grondvoorraad, bijvoorbeeld bij VINEX-locaties. Ook die wordt vaak als bulk
beheerd. Met die gronden is een ‘wandelend stadspark’ mogelijk, als de gemeente dat wil. Dit
sluit ook aan bij de opvattingen van de Cie. Koopmans. Gezocht moet worden naar mogelijk-
heden voor koppeling van overheden en financiers om gronden in gebruik bij boeren te krijgen.
Ook het instrument ‘erfdienstbaarheden’ is wellicht van het stof te ontdoen en op te poetsen.

We moeten ook zien naar wat er buiten Nederland gebeurt. De uitbreiding van de EU na 2005
zal naar verwachting een aantal regels tot gevolg hebben die het gebruik van landbouwgronden
aan banden leggen, bijvoorbeeld de veebezetting. Tegelijk met de komst van nieuwe lidstaten
zal het subsidiestelsel op de helling komen. Het landbouwbudget zal worden verbreed naar het
platteland als geheel, met een meer evenredige verdeling over de vergrote EU. Nederland zal
er relatief bekaaid van af komen, en zal ook eigen beleid los van de EU willen voeren. Ons lan-
delijk gebied moet aantrekkelijk zijn: wonen, natuur, wat landbouw. Subsidieregelingen zullen
moeten worden betaald door de Nederlandse overheid, los van Brussel. Ook in de EU zal er
structureel iets veranderen, want de EU heeft op termijn geen geld genoeg. We moeten mensen
die willen, nu al op weg helpen, bijvoorbeeld potentiële emigranten.
Er wordt in Brussel nu fl. 100 mld. per jaar besteed aan grondgebonden landbouwsectoren. Als
we dit verlaten is de vraag: welke ontwikkeling komt er dan? Als productie meer tegen kostprijs
moet gaan plaatsvinden, dan komt er eerder verdere intensivering dan extensivering. Dit is een
paradox, maar wel een economische wetmatigheid. De Nederlandse overheid moet dit regelen.
We hebben dus een krachtige, betrouwbare overheid nodig. het komt er nu op aan een goed en
degelijk advies te formuleren. De evaluatie van de eerste periode van de RLG heeft laten zien
dat aandacht voor goede doorwerking van de adviezen belangrijk is. Ook voor dit advies is die
aandacht zeker op zijn plaats.
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overige discussiepunten
Hoe concreet gaat het advies worden, en hoe dat is te bereiken. Door de actualiteit is het on-
derwerp gaan schuiven. Het is de vraag of de raad een discussienota, advies of stellingen moet
presenteren. De raad zal zijn rol niet overschatten, hij is niet wetgevend. Het advies gaat ook
naar Eerste en Tweede Kamer en de minister moet erop reageren, dus het heeft wèl betekenis.
Een stevige presentatie is belangrijk. Suggesties en medewerking zijn welkom. Het huidige dis-
cussiestuk is nog te behoudend. Er zit veel dynamiek in de sector, de vraag is hoe die ruimte
kan worden gegeven. We moeten eerst naar de veehouders zelf kijken. Zo is het ammoniak-
probleem door de sector zelf aangepakt. In de afgelopen 30 jaar zijn er vele processen goed
verlopen. We moeten jonge ondernemers stimuleren. Inbedding van het economisch product in
het landschap moet centraal staan. Goed voorbeeld is de aanpak in de Reconstructiegebieden.

Multifunctionaliteit is heel belangrijk, bijvoorbeeld het aspect toerisme. In Zwitserland is men
daar al veel verder mee. Voor de multifunctionele landbouw wordt nog te weinig perspectief
gegeven. Deze ingang maakt het mogelijk om dit uit te werken, en de rol van de overheid daarin
te plaatsen. In de landbouw bestaan vele creatieve ideeën, maar in instituties als LASER, inno-
vatiecentra en banken lopen ondernemers vast. Het moet daar veel meer klantgericht. LNV en
NVA moeten voedselveiligheid centraal stellen en dat goed op orde brengen. Het is belangrijk
niet teveel te romantiseren met ideeën als verkoop op de boerderij, streekproducten etc. De
consument wil niet ziek worden van voedsel, daar gaat het om. Het product moet veilig en goed
zijn. De consument moet dan ook weten hoe met het product om te gaan, ook in de keuken.

afronding en conclusies

belangrijke punten die werden besproken waren:

� blijf niet hangen in algemeenheden en vaagheden, maar word concreet en specifiek
� voorkom romantiek, blijf realistisch
� een heldere nieuwe visie is nodig waar we met dierhouderij heen willen
� differentiatie (deelsectoren, consumenten) meer aandacht geven in de uitwerking
� hoe de burger / consument méér betrekken en minder inconsequent laten zijn
� het grondgebruik dat buiten Nederland nodig is voor productie van veevoer ook bezien
� innovatie, kennisoverdracht en communicatie vragen expliciet aandacht
� de burger / consument en de keten: een mix van marktwerking en maatschappelijke verant-

woordelijkheid
� eenduidigheid brengen in de veelheid van keur- en handelsmerken
� vraagpunt: hoe omgaan met de enkelingen in de sector die veel ellende kunnen veroorzaken
� hoe voorkómen we dat ons overkomt wat voorspeld wordt en wat we niet willen?
� de overheid moet meer faciliteren en positief stimuleren wat mensen willen
� Europees denken is een paar maal aangestipt, maar is heel belangrijk
� onderzoek en kennis is nodig om (voor)oordelen bij consumenten en anderen tegen te gaan
� particuliere initiatieven moeten meer ruimte krijgen
� de directe relatie producent leggen via het geld, buiten de banken om
� ook intermediairen zoals de slager of restaurantkok zijn belangrijk
� de keten moet transparanter: het productieproces moet zichtbaar, toetsbaar zijn; verschillen-

de opties voor versterking van ketens zijn genoemd: inkoopvoorwaarden supermarkten
(EUREPGAP), creëren van korte, robuuste ketens en denken in netwerken van actoren die
elk via certificering hun productieprocessen vastleggen en borgen

� gemeenten kunnen veel doen.

voorlopige conclusie:
Duidelijk is geworden dat het roer om moet en dat kan niet in één klap. De sector moet dat pro-
ces zelf dragen, wat niet wil zeggen dat andere partijen er geen rol in kunnen hebben. In die
reorganisatie moet duidelijk zijn wat algemeen is, de grote lijn en wat specifiek is voor onderde-
len. Het moet in ieder geval leiden tot een beter zichtbaar en toetsbaar productieproces. Het is
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daarbij belangrijk om grondgebonden en niet-grondgebonden dierhouderij te onderscheiden.
Voor de rol van landschapsbeheerder van de grondgebonden dierhouderij is een adequate be-
loning op zijn plaats. Subsidiestromen zijn heel sturend geweest voor de dierhouderij zoals de-
ze zich heeft ontwikkeld. Europa streeft nu naar een extensiever dierhouderij. Subsidies moeten
daarom worden verlegd: de omslag van landbouwbeleid naar plattelandsbeleid. Een multifunc-
tionele dierhouderij is essentieel: niet alleen voedsel produceren, maar ook het landschap behe-
ren, diensten leveren voor toerisme, en zorgboerderijen; zowel verbreding van activiteiten als
verdieping van bestaande als een mogelijk perspectief
Er doen zich tal van vragen voor, die bovendien van zeer uiteenlopende aard zijn. Hebben wij
voldoende kennis van de bedreiging van de weidegronden in de groene ruimte? Kennen wij de
problemen met voedselveiligheid voldoende en weten wij voldoende van wijzigingen in de voe-
dingspatronen? Hoe gaat het met het imago van de boeren, hoe kan dàt goed komen? Wat is
de sector eigenlijk? Is het meer dan een verzameling individuen? Zijn er andere en nieuwe ver-
banden nodig om initiatieven te ontplooien, juist ook op lokaal en regionaal niveau?

specifieke aanbevelingen van individuele deelnemers

� voorlichting consument/burger. Groene longen in en rond de stad middels stadslandbouw.
Food sector gericht op voedzaamheid. Smaak en bereiding vragen meer aandacht

� “de meeste ketens kennen geen sterke regie: achterblijvers en knoeiers”. Inventieve ontwik-
kelingen van individuen of samenwerkingsverbanden stimuleren en ondersteunen

� ontwikkel een actuele ‘licence tot produce’ door het accent van de dierhouderij te leggen bij:
gecertificeerde regionalisering waar dat kan; gecertificeerde ecologisering door bestaande
keurmerken (EKO, Agromilieukeur en SPN-regiokeuren) te koppelen aan een algemeen be-
oordelingssysteem voor duurzame landbouw

� geef dit nieuwe beleid concreet inhoud en richting door vernieuwende pilot projecten op het
grensvlak van de wereld van boeren en consumenten actief te stimuleren en ondersteunen

� dierhouderij in de toekomst ook dienstbaar aan multifunctioneel gebruik van landelijk gebied
� om de dierhouderij in Nederland ook in de toekomst mogelijk te maken zal de Nederlandse

overheid meer moeten bijdragen aan het in stand houden van het landschap
� stimuleer regionale productiesystemen, waarbij netwerken van producenten, verwerkers,

detaillisten en burgers/consumenten gezamenlijk nieuwe conventies voor de kwaliteit van
ons voedsel ontwikkelen. Ondersteun dit middels certificering

� faciliteer en ondersteun multifunctionele landbouw via lange termijn afspraken over beloning
van de productie van collectieve producten en diensten (natuur, water, biodiversiteit)

� aansturing vanuit de markt(vraag) via kolom-/ketenvorming met randvoorwaarden voor
‘duurzaam’ produceren, volledige Trading & Tracing (Feed to Food); transparante werkwijze
en communicatie

� opheffing belemmeringen voor herstructurering: 60 % afroming opheffen; duidelijkheid over
ruimtelijke ordening en vergunningen; opkoopregeling selectief (fokvarkens)

� stop landbouwbeleid dat uitgaat van verstrekken subsidies; geef marktwerking de ruimte
� overheid neem je verantwoordelijkheid: stel grenswaarden vast, zorg voor controle op nale-

ving en voorkom excessen
� in de landbouwhuisdierensector dient men als basisprincipe het gesloten bedrijf te hanteren.

Voor sectorale eindproductiebedrijven vlees dient een één op één relatie te bestaan. De
handel in en het vervoer van dieren in Europa dient aan strikte voorwaarden te voldoen wat
betreft Identificatie & Registratie, hygiëne en vrijwaring van ziekten

� de Nederlandse burger / consument dient deugdelijk informatie te krijgen of te kunnen ver-
werven over de Nederlandse dierhouderij. Deze informatie dient objectief te zijn daar de ge-
middelde Nederlander daaruit toch wel zijn eigen mening destilleert

� gebruik de aanwezige kennis om samen verder te komen. Niet om je eigen standpunt te
verdedigen. Communicatieve technieken worden onvoldoende en verkeerd gebruikt

� benut expertise, ervaring, daadkracht en zelfreinigend vermogen in de primaire dierhouderij
plus periferie. De afgelopen twintig jaar is in de dierhouderij ook veel veranderd. Maak hier
gebruik van (bijvoorbeeld ammoniak, mineralen, voeding, fokkerij).
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bijlage 5
welzijn en gezondheid van dieren

Over welzijn en gezondheid van dieren, al dan niet in relatie tot gezondheid van de mens, zijn
recent veel publicaties verschenen. De raad heeft daarvan dankbaar gebruik gemaakt. Hieron-
der volgt een schets van materiaal dat in de discussies is betrokken. Achtereenvolgens komen
aan de orde: welzijn van dieren (5.1), gezondheid van dieren (5.2) en diergezondheid en voed-
selveiligheid (5.3). Tenslotte wordt stilgestaan bij het transport van dieren (5.4)

5.1 welzijn van dieren
Uit: ‘In het belang van het dier, over het welzijn van dieren in de veehouderij’
Francien H. de Jonge en Eric A. Goewie, Rathenau Instituut, Van Gorcum, 2000

de vijf vrijheden
De wetenschappelijke kennis en consensus over dierenwelzijn rechtvaardigt dat de huidige be-
nadering van dierenwelzijn grondig wordt heroverwogen. Internationaal is er overeenstemming over
de randvoorwaarden voor dierenwelzijn, de zogenaamde lijst van ‘vijf vrijheden’:
� vrij van dorst, honger en ondervoeding
� vrij van fysiek en fysiologisch ongerief
� vrij van pijn, verwondingen en ziekten
� vrij om het normale gedrag te kunnen uitvoeren
� vrij van angst en chronische stress.

mens-dierrelatie in de dierhouderij
De geschiedenis van de dierhouderij is meer dan tienduizend jaar oud. Het karakter van de mens-
dierrelatie in die veehouderij is echter lange tijd stabiel gebleven. Pas in de afgelopen veertig jaar is
dat karakter drastisch veranderd. Grootschaligheid, specialisatie en mechanisatie zijn de factoren
die de voedingsbodem vormen voor de ontwikkeling van dieronvriendelijke productiemethoden.
Vanuit de maatschappij ontstaat toenemende kritiek op deze methoden. Daarbij staan ethische
overwegingen en materiële belangen tegenover elkaar. Bij discussies over productiemethoden in
de intensieve veehouderij proberen de meeste mensen op één of andere manier een afweging te
maken tussen de belangen van dieren en die van mensen. Daarbij is de uiteindelijke vraag hoe
verschillende dierethische aspecten zijn te wegen tegen de optelsom van diverse relevante maat-
schappelijke belangen zoals veehouderij, leefbaarheid van het platteland, belangen van consu-
menten, milieu en nationale economie. In de discussies worden dergelijke overwegingen zelden
expliciet gemaakt. Bij het wegen van belangen speelt in de praktijk vooral het welzijn van dieren
een grote rol. Het is daarom belangrijk dat duidelijkheid bestaat over de vraag wat dierenwelzijn is,
en hoe het is te meten en te kwantificeren.

wat is dierenwelzijn?
Kennis over dierenwelzijn wordt ontwikkeld door onderzoek op het gebied van gedrag, gezondheid
en fysiologie van dieren. Onderzoekers zijn echter niet altijd in staat om maatschappelijke vragen
over dierenwelzijn op grond van deze kennis éénduidig te beantwoorden. Dat komt in eerste in-
stantie omdat dierenwelzijn een subjectief begrip is waarbij normatieve elementen verstrengeld zijn
met uitgangspunten en interpretaties van onderzoek. Dat komt ook omdat de onderzoekers niet al-
leen gevraagd wordt hoe verbeteringen in dierenwelzijn in de praktijk van de dierhouderij zijn te be-
reiken, maar vooral hoe verbeteringen in dezen zijn te bereiken die economisch rendabel, moreel
acceptabele en praktisch uitvoerbaar zijn. Dierenwelzijn gaat over hoe dieren zich voelen. Het is
een subjectief concept, waarbij verschillen in visies zowel de uitgangspunten voor onderzoek als de
interpretaties van objectief verkregen resultaten kunnen beïnvloeden. Er bestaat ook niet één ‘har-
de maat’ die in absolute termen kan aangeven hoe het met het welzijn van de dieren gesteld is.
Er is voldoende wetenschappelijke kennis en consensus om aan te geven wanneer het welzijn be-
neden een in wetenschappelijke kring aanvaarde minimum drempelwaarde is gekomen. Er is ook
voldoende wetenschappelijke kennis over factoren die van belang zijn voor een ‘goed’ dierenwel-
zijn, om het niveau van dierenwelzijn boven die minimum drempelwaarde te brengen.
In de praktijk wordt echter op deze kennis nauwelijks een beroep gedaan: de discussie con-
centreert zich op het effect van kleine veranderingen in huisvesting en verzorging van dieren, die
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het niveau van dierenwelzijn slechts marginaal beïnvloeden. Juist door deze discussies ontstaat de
indruk dat ‘onderzoekers het ook niet weten’.
Of wetenschappelijke kennis over dierenwelzijn kan bijdragen aan de ontwikkeling van een dier-
vriendelijke houderij, zal afhangen van de mensen die deze kennis uiteindelijk zullen toepassen in
beleid, wet- en regelgeving en de praktijk van de houderij. De mate waarin men daarbij rekening wil
houden met de belangen van dieren, is vooral een maatschappelijk probleem. Het onderzoek is er
nog onvoldoende in geslaagd om dierenwelzijn te problematiseren als onderdeel van een verstren-
geling tussen ethische, maatschappelijke en ethologische componenten.

keuzen en consequenties
De knelpunten op het gebied van dierenwelzijn die in de verschillende productiesectoren naar vo-
ren komen, zijn makkelijk te identificeren. Maar het vinden van oplossingen voor die knelpunten lijkt
in alle gevallen complex: dierenwelzijnsproblemen staan nooit op zichzelf, er zijn altijd meerdere
factoren te vinden die op het welzijn van invloed zijn, en de productiefilosofie van waaruit de pro-
blemen zich hebben ontwikkeld, staat de oplossingen veelal in de weg: zolang de productiefilosofie
niet fundamenteel verandert zal wetenschappelijk onderzoek weinig kunnen bijdragen aan het op-
lossen van deze knelpunten. Het dierenwelzijnsbeleid in Nederland heeft daardoor het karakter ge-
kregen van een symptoombestrijding: er wordt onderzoek uitgezet en er worden initiatieven onder-
nomen om de ergste knelpunten te identificeren en te bestrijden, zonder de onderliggende oorzaak
aan te pakken. Die onderliggende oorzaak blijkt onveranderlijk een éénzijdige aandacht voor pro-
ductieverhoging bij een productiefilosofie die gericht is op het behalen van winst uit bulkproductie
en kleine winstmarges.
De productiefilosofie van de intensieve veehouderij staat haaks op de zorg voor goed dierenwelzijn.
Binnen een zich steeds grootschaliger ontwikkelende sector worden boeren voortdurend ge-
confronteerd met deze tegenstelling. Door tal van maatregelen komen boeren in een wurggreep,
waarbij het gevaar dreigt dat alleen de grootste overblijven. Daardoor dreigt het dierenwelzijnsbe-
leid uiteindelijk de controverse tussen dierenwelzijn en veehouderij te verscherpen. Alle maatrege-
len die het dierenwelzijn beogen te verbeteren, zonder daarbij de voorwaarden te scheppen voor
een gewijzigde productiefilosofie, zijn gedoemd te mislukken. Ook wetenschappelijk onderzoek
naar dierenwelzijn zal geen structurele bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van knelpunten,
zolang de productiefilosofie ongewijzigd blijft. Als Nederland een diervriendelijke veehouderij wil,
moeten we ons dus niet richten op het oplossen van knelpunten binnen de huidige veehouderij,
maar moeten we zoeken naar een veehouderij waarin de belangen van de veehouder weer in het
verlengde komen te liggen van de belangen van de dieren die hij onder zijn hoede heeft. Veehou-
ders die beide belangen willen behartigen, zouden dan ook selectief ondersteund moeten worden.

ontwerpen van diervriendelijke houderijsystemen
Op grond van onderzoek naar het gedrag, fysiologie en gezondheid van dieren zijn basisprincipes
te formuleren, die van essentieel belang zijn voor het ontwerp van een diervriendelijk houderij-
systeem. Zij spelen een rol bij het ontwerpen van houderijsystemen waarbij het functioneren van
het dier als vertrekpunt dient voor het ontwerp (zoöcentrisch ontwerpen). Daartegenover staat een
manier van ontwerpen waarbij het menselijk handelen centraal staat (antropocentrisch ontwerpen).
Bij een zoöcentrische benadering probeert de ontwerper met de kennis van het dier als uitgangs-
punt, compromissen te sluiten tussen de belangen van mens en dier. Daarbij hoort een ‘voorzorg-
principe’: huisvesting en verzorging worden pas aangepast aan veehouderijbelangen wanneer be-
wezen is dat het dier daarmee geen ernstige schade wordt berokkend. Bij een antropocentrische
benadering wordt slecht dierenwelzijn alléén bestreden wanneer bewezen is dat het dier onder
praktijkomstandigheden schade ondervindt. De biologische houderij hanteert in principe een zoö-
centrische benadering, de intensieve veehouderij hanteert een antropocentrische benadering, en
de scharrelhouderij zit daar tussen in.
Een zoöcentrische benadering beoogt de effecten van factoren die bijdragen tot een positief welzijn
te optimaliseren, en de effecten van factoren die bijdragen aan een negatief welzijn te minimalise-
ren. Vooral factoren die bijdragen aan een positief welzijn, hebben tot nog toe vanuit de weten-
schap te weinig aandacht gekregen. De aandacht die hier nu vanuit het Interfacultair Centrum voor
Welzijn van Dieren ICWD in Utrecht aan wordt gegeven is dan ook belangrijk. De kwaliteit van op-
groeicondities (zoals mogelijkheden voor spelgedrag) lijkt belangrijk voor de mogelijkheden van een
dier om later positief welzijn te ervaren. De experimenten die in deze richting wijzen benadrukken
nogmaals dat het belang van goede opgroeicondities voor het dierenwelzijn veel groter is dan men
zich tot nu toe heeft gerealiseerd. Er zijn nu aanwijzingen dat opgroeicondities belangrijk zijn voor
de gevoeligheid voor stress, de kwaliteit van de sociale relaties en voor de mate waarin dieren po-
sitief welzijn kunnen ervaren. Rekening houden met het belang van deze periode in de ontwikkeling
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van dieren staat in schril contrast met de veehouderijpraktijk waarin dieren in broedmachines of
roostervloeren in te kleine ruimtes ter wereld komen.
Veel fundamenteel wetenschappelijke kennis is beschikbaar, die relevant is voor de ontwikkeling
van een diervriendelijke houderij. Het ontbreekt vooralsnog echter wèl aan toegepast onderzoek
dat erop gericht is deze kennis ook te implementeren in een type veehouderij (zoals biologische
veehouderij), waarin een goed dierenwelzijn juist als één van de randvoorwaarden voor de produc-
tie wordt beschouwd.

een visie op beleid
Maatregelen die het dierenwelzijn bevorderen, werken kostprijsverhogend. Structurele verbete-
ringen in dierenwelzijn in Nederland worden dan ook nooit bereikt in een veehouderij die voor het
bulksegment van de markt produceert, tegen lage winstmarges en onder scherpe concurrentiever-
houdingen. Dierenwelzijnsbeleid zal zich moeten richten op het creëren van een kwaliteitsmarkt,
waarin veehouders direct beloond worden voor de ‘productie’ van dierenwelzijn. De biologische
veehouderij kan daarin een voortrekkersrol vervullen. Verbeteringen in dierenwelzijn zullen binnen
de intensieve, op bulkproductie georiënteerde veehouderijtakken slechts op de zeer lange termijn
door middel van overeenkomsten op internationaal niveau, bereikt kunnen worden. Structurele ver-
beteringen in dierenwelzijn kunnen wèl worden behaald door het stimuleren van een kwaliteitsmarkt
waarbij de integratie van verschillende maatschappelijke doelen (waaronder dierenwelzijn) centraal
staan. Om die verbeteringen te bereiken zal de overheid haar beleid op een drietal facetten moeten
concentreren: 1) afbouw van industriële vormen van veehouderij in Nederland; 2) ontwikkeling van
een transparante productidentificatie op het gebied van dierenwelzijn om een bewust keuzeproces
van de consument mogelijk te maken; 3) ontwikkeling van financiële en beleidsinstrumenten om de
kennisontwikkeling in de biologische veehouderij te institutionaliseren. Dat laatste is belangrijk om-
dat de biologische veehouderij een voortrekkersrol kan spelen bij het ontwikkelen van concepten
die voor de kwaliteitsproductie in de veehouderij als geheel relevant zijn.

5.2 gezondheid van dieren
Uit: ‘Naar een gezonde veehouderij, kennis- en innovatieopgaven voor de toekomst’
NRLO-Rapport nr. 98/5, 1998

De jarenlange goede reputatie van Nederland op het gebied van diergezondheid wordt bedreigd
door een samenspel van factoren, die gedeeltelijk buiten de directe invloedssfeer van de meest
betrokken actoren liggen. De diergezondheidssituatie dreigt daarmee de achilleshiel van de Ne-
derlandse veehouderij te worden. Het zoeken naar duurzame oplossingen vormt tot ver in het ko-
mende decennium een van de grote uitdagingen voor bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke
groeperingen en kennisinstellingen. Deze oplossingen moeten inpasbaar zijn in een breder maat-
schappelijk kader. Het integreren van kennis uit zeer uiteenlopende disciplines is nodig om te ko-
men tot oplossingsrichtingen, die niet alleen uit veterinair-technisch oogpunt adequaat zijn, maar
ook politiek en maatschappelijk aanvaardbaar. Op verschillende terreinen zijn wezenlijke vernieu-
wingen binnen de kennisinfrastructuur nodig. Dit betreft:
1. ontwerpen van strategieën voor vrijwaring en beheersing van dierziekten
2. opzetten van een expertisenetwerk voor epidemiologie van dierziekten
3. ontwerpen van geïntegreerde veehouderijsystemen
4. opleiden van beleidsepidemiologen en veterinaire kwaliteitsmanagers.

ontwerpen van strategieën voor vrijwaring en beheersing van dierziekten
Het aantal infectieuze dierziekten waarvoor op EU-niveau een vrijwaringstrategie met non-
vaccinatie geldt zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Deze strategie is in de Neder-
landse situatie met hoge dierdichtheden en omvangrijke transportstromen echter onvoldoende ef-
fectief. Uitbraken leiden tot hoge kosten en grote maatschappelijke weerstand tegen de noodzake-
lijke ingrijpende maatregelen om de vrij-status te herstellen. Dit plaatst de Nederlandse veehouderij
en de Nederlandse overheid voor een groot dilemma. Bovendien is de huidige dominante organi-
satorische en financiële rol van de overheid bij de bestrijding van een aantal zeer infectueuze dier-
ziekten weinig bevorderlijk voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid door het bedrijfsleven.
Er is behoefte aan herbezinning op de uitgangspunten voor de rol van overheid en bedrijfsleven en
aan scenario’s voor de concrete invulling hiervan per ziekte.
Bij de ontwikkeling van diergezondheidsstrategieën gaat het zowel om veterinair-zoötechnische
vraagstukken als om vraagstukken op het gebied van publiek-private samenwerking en vraag-
stukken die betrekking hebben op het breder maatschappelijke kader (milieu, welzijn, ruimtelijke
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kwaliteit). Hiervoor is een synthese nodig van veterinaire en zoötechnische expertise op hogere
aggregatieniveaus dan het dier-, orgaan- of celniveau (bedrijf, sector, regio, land), en tevens ver-
bindingen met andere disciplines zoals rechten, organisatie- en bestuurskunde, economie, ecolo-
gie, ethiek en planologie. Dit vraagt nieuwe combinaties van bèta- en gammawetenschappen, sa-
menwerkingsverbanden en nieuwe vormen van participatieve kennisontwikkeling.

opzetten van een expertisenetwerk voor epidemiologie van dierziekten
Een belangrijke bottleneck bij de ontwikkeling van diergezondheidsstrategieën is het gebrek aan
kennis over de pathobiologie (incl. diagnostiek) en de epidemiologie van dierziekten (mogelijke
bronnen in het wild, mogelijke vectoren en buurtinfecties en besmettingsrisico’s). Vooral de frag-
mentarische kennis van verspreidingsrisico’s van besmettelijke dierziekten binnen een populatie en
tussen populaties (zoönosen), mede in relatie tot de structuur van sectoren en de inrichting van
houderijsystemen, vormt een belangrijke belemmering om tot een effectieve aanpak van infectieuze
dierziekten te komen. Om in deze kennislacune te voorzien dient een structureel expertise-netwerk
tot stand te worden gebracht, met als kerncompetentie het verzamelen en bewerken van ziektege-
gevens uit de praktijk over de verspreiding van dierziekten (incl. zoönosen), mede in relatie tot de
kenmerken van de ziekten, de houderijsystemen, de structuur van sectoren en relevante omge-
vingsfactoren.

ontwerpen van geïntegreerde veehouderijsystemen
De zorg voor de kwaliteit van proces en product begint met een kwaliteitsbewuste houding van de
ondernemer. Een van de belangrijkste uitdagingen ligt dan ook in het bevorderen van het kwaliteits-
besef bij de veehouders, zodat kwaliteitsgericht handelen als het ware een tweede natuur wordt.
Uiteraard ligt hier een belangrijke taak voor onderwijs en voorlichting.
Bij het inpassen van diergezondheidseisen binnen de bedrijfsvoering treden spanningsvelden op
met eisen van andere terreinen, zoals milieu, welzijn, economie en arbeid, waardoor op een of
meer van deze gebieden suboptimale situaties ontstaan. Naast de ‘hardware’ van bedrijfssystemen
is hierbij de ‘software’ in de vorm van afwegingen en beslissingen van de veehouder, zowel op
strategisch als tactisch als op operationeel niveau, van cruciale betekenis. Het integreren van ver-
schillende ontwerpeisen op het niveau van bedrijfssystemen tot een voor de veehouder hanteer-
baar geheel is een belangrijke uitdaging voor de agrokennisinfrastructuur in de komende jaren. In
dit verband dient een innovatieprogramma te worden opgezet met als doel het realiseren van een
trendbreuk in de ontwikkeling van bedrijfssystemen, die nodig is om een aantal dilemma’s in de
huidige systemen op te lossen. Bedrijfssystemen worden hierbij niet als gegeven gezien, maar als
resultaat van een ontwerpproces dat uitgaat van toekomstige maatschappelijke en bedrijfs-
economische eisen.

opleiden van beleidsepidemiologen en veterinaire kwaliteitsmanagers
De verschuiving van de huidige, nog hoofdzakelijk op klinische diagnostiek en therapie gebaseerde
aanpak naar een steeds meer door risico- en kosten-baten analyses gestuurde preventieve dier-
gezondheidszorg zal leiden tot nieuwe niches in de arbeidsmarkt. Er zal behoefte ontstaan aan
nieuwe typen professionals, die kunnen worden aangeduid met de termen beleidsepidemiologen en
veterinaire kwaliteitsmanagers. Beleidsepidemiologen spelen een centrale rol bij de ontwikkeling en
het beheer van beheersings- en vrijwaringsprogramma’s voor dierziekten. Zij opereren vooral in het
circuit van beleidsmakers bij overheid en bedrijfsleven, hetgeen inzicht in en gevoel voor politieke
en bestuurlijke processen vraagt. Veterinaire kwaliteitsmanagers hebben als kerntaak het advise-
ren van sectoren, ketens en individuele veehouders bij de keuze voor bepaalde programma’s en
het begeleiden bij de implementatie ervan. Van veterinaire kwaliteitsmanagers, die vooral actief zijn
in het bedrijfsleven, wordt affiniteit gevraagd met de vele aspecten van het productieproces.

5.3 diergezondheid en voedselveiligheid
Uit: ‘Veranderingen in mens-dierrelaties en hun impact op de veehouderij van 2040’
C.C. Ketelaar-de Lauwere, e.a. (2000b)
Programmabureau ‘Nieuwe Veehouderijsystemen’, ID Lelystad, S.F. Spoelstra, augustus 2000

De mogelijkheden tot menselijk ingrijpen in de diergezondheid hebben een stormachtige ont-
wikkeling doorgemaakt. Door talrijke wetenschappelijke en technische ontwikkelingen kwamen ge-
neesmiddelen (met name antibiotica en chemotherapeutica) en vaccins massaal ter beschikking
van de veehouderij. Daarnaast groeide de afgelopen decennia gaandeweg het besef dat ook in de
diergezondheid ‘voorkomen beter is dan genezen’. De diergeneeskunde verschoof van curatief (de
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dierenarts die van het ene zieke dier naar het andere gaat) naar preventief (planmatige begeleiding
van de diergezondheid op een bedrijf). De aspecten van de diergezondheid waar de maatschappij
vooral in is geïnteresseerd, hangt sterk samen met de pet die de actor in de maatschappij op heeft:
producent, consument, kritische burger of overheid. De belangrijkste trends worden hieronder
weergegeven en toegelicht.

zoönosen
De maatschappij accepteert in steeds mindere mate verwekkers van zoönosen in voedings-
middelen van dierlijke oorsprong. Door de geschiedenis heen heeft de mens er zich steeds zorgen
over gemaakt dat hij ziek kon worden door het eten van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
Aanvankelijk betrof dit vooral ziekten die van dieren op mensen over kunnen gaan (zoönosen). Zo
zou het bijbelse verbod op het eten van varkensvlees zijn oorsprong vinden in het voorkomen van
Trichinella spiralis in toenmalige varkensstapels. In de eerste helft van de 20e eeuw en de periode
na WO II kreeg tuberculose de meeste aandacht. De maatschappij anticipeerde hierop door het in-
stellen van verplichte vleeskeuring en verhitting van melk. De veehouderij anticipeerde op het
maatschappelijk onbehagen door een bestrijdingsprogramma tegen bovine tuberculose op te zet-
ten. De Gezondheidsdienst voor Dieren ontleent haar bestaan hier zelfs aan. De bestrijding van
andere aandoeningen (zoals maagaandoeningen door Salmonella en Campylobacter) verloopt
echter minder succesvol.
Het aantal dierziekten dat in verband wordt gebracht met ziekten bij de mens neemt nog steeds
toe. Nieuw in de laatste decennia zijn BSE, scrapie en paratuberculose. De massale aandacht voor
BSE heeft aangetoond dat hierdoor een economische ramp kan ontstaan. De mate waarin de aan-
wezigheid van ziektekiemen leidt tot daadwerkelijk stoppen van consumptie hangt af van vele an-
dere zaken zoals de dramatiek van het ziektebeeld, de mogelijkheid er zelf op in te grijpen (keuken-
hygiëne, verhitten van voedsel), aandacht van de media, etc. Het is echter wel duidelijk dat dierlijke
producten steeds meer worden beoordeeld als ‘normale producten’: als er salmonella in de Brinta
zit neemt de fabrikant de hele voorraad terug. Deze zal zich voor wat betreft de productveiligheid in
toenemende mate moeten conformeren aan kwaliteitssystemen zoals die elders in de voedings-
middelenindustrie al gangbaar zijn. Garantie van productveiligheid zal dus steeds belangrijker wor-
den.

diergeneesmiddelen
Sinds de tweede helft van de 20e eeuw betreft de zorg over de voedselveiligheid niet meer alleen
zoönosen, maar ook in toenemende mate schadelijke stoffen die door het eten van (producten van)
dieren in het menselijk lichaam komen (zoals bij de recente dioxinecrisis). Ook residuen van dier-
geneesmiddelen kunnen als schadelijke stoffen beschouwd worden. De bekendste voorbeelden
zijn stoffen met een hormonale of met een anti-microbiële werking. Een tweede trend is dus dat de
maatschappij geen diergeneesmiddelen in dierlijke producten accepteert als die mogelijk schade
opleveren voor de humane gezondheid. Naast hormonen zijn recent in de Europese Unie een groot
aantal anti-microbiële groeibevorderaars verboden en te verwachten is dat dit aantal zich verder
uitbreidt. Hierbij speelt ook een ethisch argument mee: hormonen en anti-microbiële middelen mag
je niet verstrekken omdat je dieren niet zodanig mag houden dat ze alleen door het gebruik van ge-
neesmiddelen ‘normaal’ kunnen blijven functioneren in een omgeving waar door hoge bezetting
een hoge infectiedruk is. Anti-microbiële stoffen kunnen voorts mogelijk tot multiresistente bacteriën
bij de mens leiden. Binnen de WTO geldt echter dat de schadelijkheid van stoffen moet zijn bewe-
zen en dat handel niet vanwege de bezorgdheid alleen mag worden geblokkeerd. Er zijn stromin-
gen die menen dat je sommige stoffen beter gecontroleerd kunt toelaten, omdat ze anders in het
illegale circuit verdwijnen.

diergezondheid in relatie tot het lijden van het dier
Een derde maatschappelijke trend in diergezondheid is dat veehouderij niet meer gepaard mag
gaan met onnodig lijden van dieren. Een verstoorde diergezondheid leidt immers tot een verstoord
welzijn. Deze trend heeft veel overlap met de trend in de relatie tussen maatschappij en dierenwel-
zijn. Gegeven de huidige wijze van veehouderij ontstaat er echter een dilemma tussen het streven
naar vermindering van lijden enerzijds en het streven naar minder gebruik van medicijnen ander-
zijds. Dit betekent dat in de fokkerij nog meer nadruk moet komen op gezondheid, zoötechniek en
voeding. De dierenarts kan hierin ook een rol spelen door zich niet uitsluitend te richten op het zie-
ke dier, maar ook op de leefomstandigheden waaronder het dier ziek geworden is. Zijn rol ver-
schuift dan van genezer naar bedrijfsbegeleider die samen met de veehouder zoekt naar mogelijk-
heden om de leefomgeving van het dier te verbeteren.
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De verschuiving van curatieve naar preventieve geneeskunde zou dan teruggedraaid kunnen wor-
den. De omgeving van het dier zal dan echter ook veel natuurlijker moeten zijn dan die nu is. In die
situatie kan ziekte ook meer worden gezien als natuurlijk fenomeen.

internationale aspecten van diergezondheid
Binnen de Europese Unie is sprake van vrij verkeer van personen en goederen. Ook wereldwijd
wordt dit steeds meer nagestreefd (WTO). Afhankelijk van de gezondheidsstatus kunnen uit-
zonderingen worden gemaakt in het vrije handelsverkeer om te voorkomen dat de gezondheids-
status in een gebied terugvalt naar een lager niveau. Regio’s waarin bepaalde aandoeningen voor-
komen worden dan beperkt in hun mogelijkheden tot internationale handel, afhankelijk van het be-
lang dat aan de aandoening wordt gehecht. Zo gaan uitbraken van mond- en klauwzeer en var-
kenspest gepaard met een volledig exportverbod van dieren die ervoor gevoelig zijn, terwijl het ex-
portverbod voor aandoeningen als brucellose en tuberculose beperkter is. Het Office International
des Épizoöties in Parijs heeft een indeling gemaakt, waarin ziekten naar belang zijn gerangschikt.
Dierziekten kunnen een belangrijke belemmering vormen voor de vrije handel. Door de toenemen-
de technische mogelijkheden wordt het aantal aandoeningen dat van belang is ook steeds groter.
Cumulatie van het aantal ziekten in vrijwaringsprogramma’s leidt tot cumulatie van risico’s (steeds
grotere kans dat het voor één van de aandoeningen mis gaat). Door de toenemende globalisering
verergert dat nog eens, omdat de insleepkans van aandoeningen hierdoor toeneemt.

belangstelling van de maatschappij voor dierziekten(bestrijding)
Aandoeningen als BSE en Varkenspest hebben grote aandacht gekregen in de media, in heel
West-Europa. Deze aandacht is sterk negatief van toon omdat we allerlei zaken met dieren doen
waar de maatschappij zich niet in kan vinden. BSE ontstaat omdat we van koeien carnivoren ma-
ken, varkenspest bestrijden we door massavernietiging. De beelden waarmee dit gepaard gaat
wekken grote weerstanden op bij het publiek. Door de schaalvergroting in de veehouderij is dit
beeld nog eens extra gedramatiseerd. Daarnaast moeten door gebiedssluitingen grote aantallen
gezonde dieren van gezonde bedrijven worden vernietigd. Zo zijn bij de recente epidemie van
Klassieke Varkenspest 700.000 dieren van besmette bedrijven en 11.700.000 dieren van niet be-
smette bedrijven vernietigd. Omdat de techniek ons voorziet van middelen om deze ziekten ook
anders te bestrijden (zoals vaccinatie met markervaccins, efficiëntere surveillance) zal in toene-
mende mate weerstand ontstaan tegen de traditionele bestrijdingswijze. De non-vaccinatie politiek
zal weer ter discussie worden gesteld. Kortom: de publieke betrokkenheid bij problemen rond dier-
gezondheid zal een rol van betekenis blijven spelen.

hoofdlijnen
Mensen maken zich in toenemende mate bezorgd over diergezondheid. Deze trend heeft vooral te
maken met bezorgdheid om de eigen gezondheid. Het besef dat dieren ziekten bij zich kunnen
dragen die overdraagbaar zijn op mensen (zoönosen) en dat schadelijke stoffen door het eten van
dierlijke producten in het lichaam kunnen komen, neemt toe. Ook diergeneesmiddelen die in dieren
worden toegepast ter voorkoming of bestrijding van ziekten of om de productiviteit te verhogen,
worden steeds minder getolereerd als ze mogelijk nadelig zijn voor de volksgezondheid. Een ande-
re reden voor bezorgdheid om de diergezondheid is het besef dat een ziek dier lijdt, hetgeen men
ongewenst acht. Hier ontstaat derhalve een dilemma tussen het streven naar een vermindering van
lijden enerzijds en het streven naar een vermindering van het gebruik van diergeneesmiddelen an-
derzijds. Dit vraagt een ‘gezondere’ veehouderij, waarin dieren zonder overmatig gebruik van dier-
geneesmiddelen toch gezond kunnen blijven.

5.4 transport van dieren

Een belangrijke factor in het welzijn en de gezondheid van dieren is het transport van dieren.
Diertransporten vergroten niet alleen het risico van insleep en verspreiding van besmettelijke
dierziekten als blaasjesziekte en varkenspest en recentelijk mond- en klauwzeer, maar gaan
ook vaak met dierenleed gepaard, vooral als deze over grote afstanden plaats vinden zoals
naar Italië en Spanje en Centraal en Oost Europa. In 1998 zijn Europese regels ingevoerd met
voorschriften over de duur van transporten en het verstrekken van water, voer en stro. Bij reizen
die langer duren dan een per diersoort verschillend aantal uren dienen de dieren een rustperio-
de te krijgen buiten de veewagens. De naleving en controle van deze regels is onderhevig aan
kritiek. De meningen verschillen erin of prioriteit zou moeten worden gegeven aan betere nale-
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ving van de regels dan wel een verdere aanscherping die waarschijnlijk tot gevolg zal hebben
dat het minder aantrekkelijk wordt vanuit rendementsoogpunt waardoor deze in brede kring
ongewenst geachte transporten wellicht zullen verdwijnen.
Nederland is niet alleen een belangrijk handelsland voor de handel in levende dieren in Europa,
maar ook een belangrijke speler in de organisatie van deze handel en transporten.

import en export van levend vee in 1999
runderen (incl. kalveren) varkens (incl. biggen) schapen/geiten

uitvoer invoer uitvoer invoer uitvoer invoer

Ver. Koninkrijk 250 - 1.000 21.000 - 390.000
Duitsland 9.000 245.000 1.280.000 130.000 6.500 10.500
Denemarken - 45.000 - 2.000 - -
België/Luxemburg 8.500 130.000 260.000 235.000 19.000 1.500
Frankrijk 14.000 19.000 205.000 37.000 207.000 60.000
Spanje 5.500 3.500 650.000 4.000 48.000 2.000
Italië 10.000 1.500 670.000 5.000 315.000 -
Griekenland 2.500 - 12.500 - 97.000 -
Portugal 4.000 - - - - -
Oostenrijk 4.000 1.000 4.000 - - -
Oost Europa 5.500 3.500 5.500 - - -

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren
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bijlage 6
voedsel van dierlijke oorsprong en volksgezondheid

In bijlage 5 is in het kader van diergezondheid al enigszins ingegaan op de relatie tot de ge-
zondheid van de mens. Dat mensen zich in toenemende mate bezorgd maken over dierge-
zondheid, heeft ook - en soms voornamelijk - te maken met bezorgdheid om de eigen gezond-
heid. Het besef dat dieren ziekten bij zich kunnen dragen die overdraagbaar zijn op mensen en
dat schadelijke stoffen door het eten van dierlijke producten in het lichaam kunnen komen,
neemt toe. Ook diergeneesmiddelen die worden toegepast ter voorkoming of bestrijding van
ziekten of om de productiviteit te verhogen, worden steeds minder getolereerd als ze mogelijk
nadelig zijn voor de volksgezondheid.
Achtereenvolgens komen aan de orde: voedselinfecties (6.1) uit de gelijknamige publicatie van
de Gezondheidsraad waarin de gezondheid van de mens centraal staat, en voedselveiligheid
(6.2) op basis van de gelijknamige notitie de minister van LNV in november 2000 aan de Twee-
de Kamer zond.

6.1 voedselinfecties
Uit: ’Voedselinfecties’
Gezondheidsraad, 2000; publicatie nr. 2000/09

ziektelast
Systematische en betrouwbare informatie over het optreden van ziekte door voedselinfecties in
Nederland is slechts fragmentarisch beschikbaar. Bovendien is vaak onduidelijk welk deel van de
infecties aan voedsel is toe te schrijven. Een adequaat onderbouwd antwoord op de vraag naar de
incidenties van voedselinfecties bij de mens is daarom niet te geven. Op basis van de beschikbare
gegevens is de jaarlijkse ziektelast in Nederland als volgt globaal te schatten:
� een kwart tot één miljoen gevallen van gastro-enteritis (maag-darmontsteking) door voedsel-

infecties van bekende pathogene micro-organismen; enkele tienduizenden daarvan zijn zo ern-
stig dat ze leiden tot een bezoek aan de huisarts, een klein deel doet zich voor in zogeheten
explosies, waarbij twee of meer personen betrokken zijn

� enkele honderden complicaties van bacteriële voedselinfecties, waaronder enkele tientallen van
complicaties van campylobacter-infectie en enkele tientallen van complicaties van E.coli

� een paar honderd gevallen van hepatitis A en enkele tientallen gevallen van listeriose
� enkele honderden gevallen van bacillaire dysenterie en enkele tientallen van andere aangifte-

plichtige infectieziekten die, vooral in het buitenland, mede via voedsel kunnen zijn opgelopen
� van enkele andere aan voedsel gerelateerde ziekten zoals toxoplasmose en lintworminfectie is

niet duidelijk hoeveel gevallen zich jaarlijks in de Nederland voordoen.
Elk jaar vinden honderden ziekenhuisopnamen plaats wegens infectieziekten die mede via voedsel
kunnen zijn opgelopen. Tevens wordt een klein aantal aan voedselinfecties gerelateerde sterfge-
vallen geregistreerd. Betrouwbare kwantitatieve informatie ontbreekt echter. Bij circa driekwart van
de aan voedsel gerelateerde gevallen van gastro-enteritis gaat het om bacteriële infecties via voe-
dingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Ook de genoemde complicaties zijn vermoedelijk meren-
deels toe te schrijven aan infecties via voeding van dierlijke oorsprong.

risicogroepen en -factoren
Mensen met relatief lage weerstand tegen infecties - vooral jonge kinderen, ouderen met verzwakte
lichamelijke conditie, immuno-incompetente personen en mensen met een onderliggende ernstige
ziekte - zijn aan te merken als personen met verhoogd risico van ziekte door voedselinfectie.
Zwangeren vormen een risicogroep, omdat het ongeboren kind onvoldoende is beschermd. Daar-
naast lopen reizigers naar landen met lage hygiëne-standaard verhoogd risico. Daarnaast zijn er
diverse - hierna te noemen - factoren en ontwikkelingen op het gebied van de primaire voedselpro-
ductie, voedselverwerking en maaltijdbereiding alsmede voedingsgewoonten die bijdragen aan het
risico. Over de mate waarin is weinig kwantitatieve informatie beschikbaar.
De intensivering van de dierlijke productie heeft geleid tot vermindering van het risico van insleep
van pathogene micro-organismen op bedrijven.
Anderzijds gaat deze ontwikkeling gepaard met factoren, zoals verminderde weerstand van de die-
ren tegen infecties, die bijdragen aan de besmetting van dierlijke producten en daarmee indirect
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aan het risico van voedselinfectie. Niet is uit te sluiten dat extensivering van houderijsystemen de
beheersing van pathogene micro-organismen zal bemoeilijken, vooral naarmate er grotere uitloop-
mogelijkheden zijn voor de dieren. Ook kan dit resulteren in een toename van het risico van voed-
selinfectie.
Vooral land- en tuinbouwproducten uit exotische gebieden houden een verhoogd risico van voed-
selinfectie in. Gebruik van alternatieve methoden in de land- en tuinbouw, zoals mildere gewasbe-
scherming, kan het risico van voedselinfectie doen toenemen.
De toenemende internationale handel in productiedieren, grondstoffen en voedingsmiddelen kan de
introductie van pathogene micro-organismen met zich meebrengen en daardoor de beheersing van
voedselinfectierisico’s bemoeilijken, bijvoorbeeld listeria-infectie via rauwmelkse kazen.
De voedselverwerkende industrie speelt in op de steeds sterkere voorkeur van de consument voor
een ‘vers’ product en gebruiksgemak. Deze trend vraagt ‘mild’ geconserveerde voedingsmiddelen,
waardoor nieuwe microbiële bedreigingen kunnen ontstaan. De kwetsbaarheid van deze producten
vraagt om strikte bewaarcondities in de logistieke keten. Ook bij bedrijfsmatige maaltijdbereiding
zoals in de horeca, in de cateringsbranche en in instellingskeukens kunnen fouten worden gemaakt
die leiden tot voedselinfecties. Vooral bij maaltijdbereiding voor groepen mensen met een lage
weerstand, zoals in een verpleeghuis, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Een onjuiste wijze van bewaren en bereiden van maaltijden door de consument speelt nog steeds
een rol van betekenis bij het ontstaan van voedselinfecties. Bekende risicofactoren zijn kruisbe-
smetting, onvoldoende verhitting, onvoldoende koeling en te lang bewaren van voedingsmiddelen.
Voor koelverse maaltijden en maaltijdingrediënten zijn vooral overschrijding van de houdbaarheids-
datum en afwijking van de voorgeschreven bewaarcondities kritiek. Anderzijds brengt de beperkte
huishoudelijke bewerking en bereiding van dit soort voedsel waarschijnlijk minder risico met zich
mee dan de traditionele gang van zaken. Ook bepaalde specifieke voedingsgewoonten zoals con-
sumptie van rauwe schelpdieren en filet americain, of wanneer wordt afgeweken van de normale
wijze van bewaren en bereiden van de maaltijd, zoals bij barbecues, braderieën en kamperen, is er
eveneens sprake van een verhoogd risico.

aangrijpingspunten voor risicobeheersing
In de opeenvolgende fasen van het productieproces van voedingsmiddelen en ook bij de consu-
ment zijn er aangrijpingspunten om het risico van voedselinfectie terug te dringen. De belangrijkste
mogelijkheden voor risicobeheersing zijn (Gezondheidsraad, 2000/09):
In de dierlijke productie is de huidige aanpak van salmonella en campylobacter in de pluimvee-
vleessector tot op heden slechts beperkt effectief geweest. Dit vraagt om grondige analyse van de
beschikbare gegevens en zorgvuldige evaluatie van de genomen maatregelen, ook voor andere
dierlijke productiesectoren zoals de varkens- en rundersector. Maatregelen ter beheersing van voor
de mens pathogene micro-organismen bij de dierlijke productie moeten onderdeel zijn van een ge-
integreerd, productieketen-gericht systeem voor kwaliteitszorg, via effectieve toepassing van het
concept van Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP).
Bij de bedrijfsmatige verwerking van rauwe (dierlijke en plantaardige) voedingsmiddelen is even-
eens meer risicobeheersing mogelijk door daadwerkelijke implementatie van HACCP. De risico-
beheersing bij de ambachtelijke productie van voedingsmiddelen moet niet onderdoen voor die bij
industriële productieprocessen. De microbiologische veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen en
nieuwe conserveringsconcepten dient gewaarborgd te zijn door zorgvuldige risico-analyses.
In aanvulling op de bestaande hygiënecodes voor beroepsgroepen betrokken bij bedrijfsmatige
maaltijdbereiding is verdere risicobeheersing mogelijk door intensievere controle op keukeninrich-
tingen en beheersing van de keukenhygiëne, en door in de opleiding van verpleegkundigen en zie-
kenverzorgers meer aandacht te geven aan hygiënisch omgaan met voedsel.
Risicobeheersing bij de consument moet er vooral op gericht zijn de consument meer bewust te
maken van de eigen verantwoordelijkheid voor het hygiënisch bereiden en omgaan met voedsel.
Van groot belang hierbij zijn goede informatieverstrekking bij het product, bijvoorbeeld via etikette-
ring, en gericht onderwijs en voorlichting.

aanbevelingen van het rapport

� het risico van infecties via voedingsmiddelen, met name salmonella- en campylobacter-infec-
ties, moet worden beperkt via het van overheidswege stellen van food safety objectives (doel-
stellingen voor de veiligheid van voedsel), gebaseerd op adequate risico-analyses

� niet realiseren van de food safety objectives moet consequenties hebben voor de producent
� verdere ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde, keten-gerichte strategieën voor risi-

cobeheersing van specifieke pathogene micro-organismen in dierlijke productieketens
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� producten die mogelijk besmet zijn met pathogene micro-organismen, met name rauwe voe-
dingsmiddelen van dierlijke oorsprong, moeten worden voorzien van een voor de consument
bestemde waarschuwing en van informatie over de juiste bewaring en bereiding

Voor risico-analyses en onderbouwing van de food safety objectives is nader onderzoek nodig:
� regelmatige uitvoering van een huisartsen-peilstationonderzoek en een populatieonderzoek
� epidemiologisch onderzoek, zoals patiënt-controleonderzoek
� kwalitatief en modelmatig onderzoek naar de aanwezigheid van bepaalde pathogene micro-

organismen in de gehele productieketen en in de consumptiefase
� nadere identificatie en kwantificering van risicofactoren bij blootstelling aan pathogene micro-

organismen en risicobeheersing in de keten en bij huishoudelijke maaltijdbereiding.

6.2 voedselveiligheid
Uit: ‘Voedselveiligheid’
brief van de minister van LNV mede namens zijn collega van VWS van 6 november 2000 aan de Tweede
Kamer over de instelling van de Nederlandse Voedsel Autoriteit

kernopdracht
In de nota Voedsel en Groen heeft het kabinet al aangegeven dat het groot belang hecht aan de
veiligheid van het voedselpakket en de wijze waarop de overheid daaraan gestalte geeft. In een
structurele investering in de borging van voedselveiligheid in Nederland staan centraal:
1. de borging van de voedselveiligheid draait om een ketengerichte aanpak. Om te komen tot een

passende inrichting van de wet- en regelgeving en controlestructuur is het nodig om de huidige
gang van zaken in ketens eerst diepgaand en gestructureerd te analyseren. Deze analyses per
keten richten zich op vragen als: hoe functioneert de wet- en regelgeving, hoe is de verdeling
publiek/privaat, wat zijn de belangrijkste risico’s ten aanzien van de voedselveiligheid en welke
maatregelen heeft de bedrijfstak zelf al genomen. In de kadernota Voedselveiligheid zal daar-
voor het raamwerk worden geschetst, waarbij tevens zal worden beschreven wat, op basis van
de huidige inzichten en ervaringen, de kritische succesfactoren zijn voor de nieuwe aanpak

2. het scheppen van een organisatorisch verband waarin op hoogwaardige wijze de verschillende
aspecten van de beleidscyclus (onderzoek, beleid, controle en communicatie) wordt behartigd.
Het streven is dat in deze kabinetsperiode gestalte te geven. Daarmee wordt een transparante
structuur met duidelijke verantwoordelijkheden neergezet, die betrouwbaarheid en duidelijkheid
biedt aan consument, burger en bedrijfsleven. De ambitie is om de Nederlandse organisatie
voor de borging van de voedselveiligheid internationaal aan de top te brengen.

De kabinetsnotitie geeft aan met welke maatschappelijke belangen bij de vormgeving van de nieu-
we opzet rekening wordt gehouden, wat het streefbeeld is en hoe dit gerealiseerd wordt.

maatschappelijke belangen
De huidige organisatie is het resultaat van historische ontwikkelingen. Zij is niet meer toegesneden
op de hedendaagse eisen van publiek bestuur en sluit ook onvoldoende aan op Europese ontwik-
kelingen. Een nieuwe organisatie moet wel aan die eisen voldoen, hetgeen zich vertaalt in: een
heldere taakverdeling publiek/privaat, verdergaande professionalisering en stroomlijning, alsmede
optimale afstemming van de publieke onderdelen en het hanteren van methoden en technieken die
eenduidig, transparant en over de gehele linie vergelijkbaar zijn. Europese ontwikkelingen vereisen
een aansluitende Nederlandse organisatorische constellatie en wettelijke inbedding. Het thema
voedselveiligheid vraagt om interdepartementale samenwerking, vanuit heldere onderscheiden
verantwoordelijkheden en een optimalisatie van de operationalisering.

het toekomstbeeld
Tegen de achtergrond van bovenstaande ontwikkelingen staat LNV en VWS een duidelijk toe-
komstbeeld voor ogen, waarmee Nederland zich weer goed positioneert binnen Europa. In de on-
derstaande schets worden de verschillende componenten in een samenhangende constellatie ge-
bracht. De organisatie rond het thema voedselveiligheid zal er als volgt uitzien:
� er is een Nederlandse Voedsel Autoriteit (NVA). De NVA heeft de centrale regie op drie hoofd-

stromen: het onderzoek, de controle en de communicatie. De NVA bewaart de samenhang tus-
sen die hoofdstromen en is verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het voedsel-
veiligheidsbeleid
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� de hoofdstroom onderzoek wordt verenigd in een Instituut voor de Voedselveiligheid. Dit insti-
tuut maakt deel uit van de kring rond het European Food Agency. In dit instituut zijn de wettelij-
ke en dienstverlenende taken op het gebied van voedselonderzoek samengebracht

� de hoofdstroom controle wordt verenigd in een Voedsel Waarborgings Bureau. In dit Bureau zijn
de publieke taken op het gebied van de voedselcontrole, -keuring en -inspectie samengebracht.
Dit bureau zal tevens deel uitmaken van het netwerk rond de Food and Veterinary Office (FVO
in Dublin)

� de hoofdstroom communicatie loopt via het Voedings Centrum Nederland. Het VCN draagt zorg
voor de publieke informatie en communicatie over de veiligheid van het voedselpakket

� LNV en VWS zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de NVA. LNV heeft de
eerste verantwoordelijkheid voor de begroting. De precieze vormgeving wordt nader bestu-
deerd.

ontwikkelingstraject
De departementen van LNV en VWS werken gezamenlijk aan het tot stand brengen van het ge-
schetste streefbeeld voor de voedselveiligheid in Nederland. Om nog deze kabinetsperiode de NVA
operationeel te hebben, zal een strak ontwikkelingstraject moeten worden ingezet, met een sterke
regie, slagvaardig management en duidelijke resultaatsverplichtingen. Dat vraagt een sterke inter-
departementale politieke en ambtelijke regiefunctie en besluitvormingsstructuur. Dat wordt vormge-
geven in een regelmatig overleg tussen de ministers van LNV en VWS, zo gewenst aangevuld met
andere betrokken bewindslieden. Ambtelijk wordt een interdepartementale stuurgroep ingesteld.
Het ontwikkelingstraject kent een centrale projectorganisatie, drie deeltrajecten (onderzoek, waar-
borging en communicatie), aanpassing van wet- en regelgeving en investering.

voorstellen in de nota
Op voordracht van de bewindslieden van LNV en VWS heeft het kabinet ingestemd met:
1. de analyse dat in het licht van Europese ontwikkelingen een snelle en ingrijpende moderni-

sering van de organisatie van de voedselveiligheid in Nederland noodzakelijk is
2. de totstandkoming van een centrale structuur voor voedselveiligheid (de Nederlandse Voedsel

Autoriteit in oprichting), waarin de regie wordt gevoerd over de publieke taken ten aanzien van
het onderzoek, de controle en de communicatie op het gebied van de voedselveiligheid

3. het starten van een zorgvuldig en slagvaardig ontwikkelingstraject, onder aansturing van LNV
en VWS als beleidsmatig verantwoordelijken, om binnen deze kabinetsperiode tot de realisatie
van de NVA-constellatie te komen

4. het starten van een traject om de Nederlandse wet- en regelgeving te doen aansluiten op de
Europese aanpak, waarbij gestreefd wordt naar een eenduidig wettelijk kader, een uniforme be-
nadering en een helder onderscheid publiek/privaat

5. de centrale projectorganisatie draagt zorg voor de totstandkoming van voorstellen voor de
noodzakelijke investeringen en de financiering van de autoriteit. De op de begroting van LNV
beschikbare middelen voor voedselveiligheid kunnen in eerste aanleg voor de dekking van deze
kosten worden aangesproken.
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bijlage 7
markt en economie

7.1 dierhouderij en daaraan verbonden agribusiness

Het deel van het agrocomplex dat verbonden is met dierlijke productie vormde in 1998 55% van
het totale op de productie van binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde agrocomplex.
Tot het agrocomplex behoren primaire landbouwbedrijven, ondernemingen die toeleveren (vee-
voer, stallen) en producten verwerken (slachterijen, vleesuitsnijderijen, vleeswarenfabrieken,
zuivelfabrieken, etc.) en de hiermee verbonden handel en dienstverlening. Veelal worden twee
deelcomplexen onderscheiden: het grondgebonden en het intensieve veehouderijcomplex. Het
eerste is gebaseerd op rundveehouderij voor productie van melk en vlees, en het houden van
schapen, geiten en paarden. Het intensieve veehouderijcomplex is gebaseerd op het houden
van vleeskalveren, varkens, legpluimvee en vleeskuikens. Het grondgebonden-dierhouderij-
complex vormde in 1998 met een bruto toegevoegde waarde van 17 miljard gulden 2,7% van
het BNP en het intensieve veehouderijcomplex met 10 miljard gulden 1,6%. De werkgelegen-
heid in de twee deelcomplexen bedroeg in 1998 respectievelijk 157.000 en 95.000 arbeidsjaren.
Beide complexen zijn sterk op export gericht. In het grondgebonden-dierhouderij-complex werd
64% van de toegevoegde waarde gegenereerd door uitvoer. In het intensieve veehouderijcom-
plex bedroeg dit 72% (DLO, 1999).
Het Nederlandse agrocomplex wordt internationaal als een reus beschouwd. Nederland is op
basis van de totale agrarische export de tweede exporteur ter wereld na de Verenigde Staten
en op basis van de netto agrarische export (exporten minus importen) de derde na de Verenig-
de Staten en Frankrijk. Uit het onderzoek van TNO "De economische kracht van Nederland"
(Jacobs e.a., 1990) op basis van de benadering van Porter (1990) bleek dat - gemeten naar het
aandeel in de totale wereldhandel als indicator van de concurrentiekracht van economische
clusters - negen van de Nederlandse top tien tot het landbouw-voeding-cluster behoorden
(naast aardgas) en dertien van de top twintig. (In detail: snijbloemen 1e, eieren 2e, levende var-
kens 3e, zuivel 5e, varkensvlees 11e).

Het feit dat de kracht van de Nederlandse economie zwaar steunt op het agrocomplex wordt
niet door iedereen als positief geduid: de landbouw en voedingssectoren zijn minder kennis-
intensief, de groeivoet is lager en de concurrentie op prijzen sterker in vergelijking met nieuwe
sectoren als dienstverlening, ICT en vliegtuigbouw. Bij het relatief grote belang van petrochemie
in de Nederlandse economie kan dezelfde kanttekening worden gemaakt. Studies van meer
recente datum, A.T. Kearny, "De markt gemist?" (1994) en de actualisering ervan, "Onderweg,
Concurrentiepositie Nederlandse agrosector" (DLO 2000b), identificeren een aantal zwakheden
in de dierhouderijketens. Dat zijn het vermogen om op veranderingen in de markt in te spelen,
de organisatie van de ketens van productie, verwerking en afzet, en de hoogte van de kostprijs,
met name in de dierlijke sectoren. Toch lijkt het Nederlandse agrocomplex in vergelijking met
dat in andere Europese landen zijn positie redelijk te handhaven. De plantaardige sectoren -
met name sierteeltproducten - hebben overigens de leidende positie qua groei overgenomen
van de vlees- en zuivelsector.

Concrete bedreigingen van de concurrentiepositie van de dierlijke sectoren zijn het verminderen
van het concurrentievoordeel van goedkope importen van veevoergrondstoffen van overzee, de
toetreding van landen in Centraal Europa (Polen, Hongarije) tot de EU en kostprijsverhoging als
gevolg van de internalisatie van de milieukosten (kosten van mestverwerking en mestafzet). Dit
zal naar verwachting de vleesproductie sterker treffen dan de zuivel. De verwachte hervorming
van het EU zuivelbeleid zal mogelijk een meer open relatie met de wereldmarkt tot gevolg heb-
ben, dus meer concurrentie. Dit zou voor Nederland minder bedreigend kunnen zijn omdat de
Nederlandse zuivelsector relatief minder afhankelijk is van de huidige marktsteun die wordt ge-
geven aan melkpoeder en boter, terwijl Nederland vooral kaasproducent is. Met vermindering
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van de prijssteun valt tegelijkertijd ook het neerwaartse effect van het EU beleid op de prijzen
op de wereldmarkt weg.
In bijgaande figuren wordt een schematisch beeld gegeven van de ketens waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen vlees en zuivel. Het is slechts een schematisch beeld omdat er verschil-
len kunnen zijn afhankelijk van de mate van bewerking en verwerking, het type product en het
marktsegment. Zo kennen de streekproducten bijvoorbeeld in het algemeen kortere ketens en
zullen de ketens voor kant-en-klaar-producten in het algemeen langer zijn.

keten voor vlees

groothandel detailhandel
veevoer
fokkerij

boerderij slachterij en
uitsnijderij

vleeswaren-
industrie

restaurants
en

consument

k&k maaltijden-
bereiding

catering

keten voor zuivel

detailhandel
veevoer boerderij zuivel- levensmiddelen- restaurants consument
fokkerij fabriek industrie en

catering

7.2   consumptie van vlees en zuivel

De consumptie van vlees en zuivel is onder invloed van de toegenomen welvaart de afgelopen
decennia aanmerkelijk gestegen. Gerekend naar hoeveelheden is de consumptie inmiddels
gestabiliseerd. De vraag naar producten met hogere kwaliteit, producten die gemakkelijk zijn te
bereiden en producten uit speciale niches als scharrelproducten en biologische producten,
neemt nog wel toe. Voedselaffaires (dioxine, salmonella, BSE) lijken wel invloed te hebben op
de consumptie van de betrokken producten op korte termijn, maar effecten op langere termijn
zijn vooralsnog niet duidelijk zichtbaar. In onderstaande tabel en figuur is de consumptie van
zuivel, vlees en eieren gekwantificeerd.

verbruik van dierlijke producten per hoofd van de Nederlandse bevolking

Product Eenheid 1990 1995 1999

Consumptiemelk Kg 136 132 127
Boter Kg 2,9 2,4 2,7
Kaas Kg 13,6 14,2 14,3
Koffiemelk Kg 8,1 6,6 6,0

Varkensvlees Kg 44,9 44,2 43,7
Rundvlees Kg 18,4 19,2 18,3
Pluimveevlees Kg 17,4 20,4 21,9
Paardenvlees Kg g.g. 1,3 1,2
Kalfsvlees Kg g.g. 1,1 1,3
Lam en schapenvlees Kg g.g. 1,3 1,4
Totaal vlees Kg 84,2 87,5 87,8

Gewone eieren Stuks g.g. 89 81
Scharreleieren Stuks g.g. 40 49
Eiproducten Stuks g.g. 42 48
Volière-eieren Stuks g.g. 4 2
Totaal eieren Stuks 176 175 180

Bron: Productschap Zuivel en De Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren.
Noot: g.g. = geen gegevens
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7.3 diervoeder

Van de bijna twee miljoen hectare cultuurgrond in Nederland is circa tweederde in gebruik voor
dierhouderij ofwel bijna 45% van het totale landoppervlak. Dit aandeel neemt licht af. De be-
langrijkste vorm van grondgebruik is grasland (Land- en Tuinbouwcijfers, 2000).

grondgebruik voor de dierhouderij in Nederland (x1000 ha)

1975 1980 1985 1990 1995 2000

1 Grasland 1286 1198 1164 1096 1048 1012
2 Snijmaïs 78 139 177 202 219 205
3 Luzerne 3 2 3 6 6 7
4 Voederbieten 4 2 2 3 2 1
5 Totaal grasl. En voedergew. 1- 4 1371 1341 1346 1307 1275 1225
6 Totale oppervlakte cultuurgrond 2082 2020 2019 2006 1965 1956
7 Rij 5 als percentage van rij 6 66 66 67 65 65 63

Bron: CBS Landbouwtellingen

Naast binnenlandse aanvoer is de dierhouderij in Nederland voor een belangrijk deel gebaseerd
op ingevoerde veevoergrondstoffen. Sojaschroot, peulvruchten, granen, tapioca en oliezaden
vormen samen 99 % van het totale volume van deze importen. Naast importen uit Europese
landen, zoals graan uit Noord-Frankrijk, zijn importen met name afkomstig uit de Verenigde
Staten, enkele Zuid-Amerikaanse landen en Zuidelijk-Azië. De vleesproductie is hiervan groten-
deels afhankelijk. Bij melkproductie gaat het om krachtvoer dat naast ruwvoer wordt verstrekt.

De ruimte die de Nederlandse dierhouderij zo buiten onze grenzen in beslag neemt, is de ‘eco-
logische voetafdruk’ (VROM-raad, 1999). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het
ruimtebeslag ten behoeve van de totale productie in Nederland en dat voor de Nederlandse
consumptie, daar tweederde tot driekwart van de huidige productie wordt geëxporteerd, vooral
naar naburige Europese landen. Schattingen van het RIVM (2000a en 2000b) komen uit op een
ruimtebeslag voor de binnenlandse consumptie van ruim 1,3 miljoen ha voor vlees en 0,6 mil-
joen ha voor zuivel. Dit ruimtebeslag van bijna 2 miljoen ha is ruim 1,5 maal de oppervlakte die
in Nederland zelf voor de dierhouderij in gebruik is. Voor de totale productie van vlees en zuivel
in Nederland is het ruimtebeslag vele malen groter.
De duurzaamheid op langere termijn van deze stroom veevoergrondstoffen wordt betwist om
een aantal redenen: de invoer van mineralen die hiermee gepaard gaat is de voornaamste
achterliggende oorzaak van het bestaan van mestoverschotten in Nederland en is niet duur-
zaam met het oog op het ecologisch principe van sluiten van stofkringlopen. Voorts vergt het
transport een omvangrijk energiegebruik. Het derde argument ertegen is de concurrentie op
mondiaal niveau om schaarse landbouwgrond die - indien gebruikt voor de productie van vee-
voer - niet beschikbaar is voor de teelt van voedselgewassen. Deze problematiek is evenwel
zeer gecompliceerd. Honger in ontwikkelingslanden is immers niet alleen en niet in de eerste
plaats het gevolg van absolute voedseltekorten, maar van gebrek aan koopkracht en de verde-
ling ervan (‘entitlements’). De teelt van veevoergrondstoffen voor export levert op zich welvaart
op, die overigens niet vanzelfsprekend terecht komt bij de meest behoeftige groepen. Ook de
milieuaspecten van deze teelten in de betreffende landen dient men in ogenschouw te nemen.

Volgens gegevens van het Productschap Diervoeder (1999) is er jaarlijks een aanbod van circa
6,5 miljoen ton aan bijproducten, veelal afvallen uit de levensmiddelenindustrie en -handel
(bierbostel, melasse, groenten, blancheerwater, ‘misbaksels’: koek, meel en beschuit; kaasaf-
snijdsel en levensmiddelen die de houdbaarheidsdatum voorbij zijn). Hiervan wordt circa 1 mil-
joen ton verwerkt door de mengvoerindustrie, 2 miljoen ton direct afgezet aan rundveehouderij-
en en 3,5 miljoen ton aan varkenshouderijen. Het Productschap schat het potentiële aanbod
van bijproducten op ruim het dubbele, ongeveer 15 miljoen ton. De voornaamste reden dat dit
niet feitelijk wordt aangeboden zou liggen in de vrees in diskrediet te komen bij een calamiteit
en omdat men geen risicoaansprakelijkheid wil aangaan. Men verwacht dat een beter systeem
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van controle van de kwaliteit in productieprocessen - die toch moet worden ingevoerd - een
positieve invloed op het aanbod van bijproducten kan hebben.
Door het tijdelijk verbod in EU-verband om diermeel in veevoer te verwerken, mag slachtafval
niet gebruikt worden in veevoeders. Deze maatregel is genomen in het kader van de bestrijding
van BSE. In Nederland werd al geruime tijd geen diermeel meer verwerkt in voeders voor her-
kauwers. Mengvoederfabrieken die volledig gescheiden systemen van productie en logistiek
hadden voor voeders voor herkauwers en voor varkens en pluimvee, mochten nog wel diermeel
in deze laatste voeders verwerken. Dat is als gevolg van de EU-maatregel niet meer toege-
staan. De maatregel is vooral genomen om het vertrouwen van de consument te herstellen.
Voor de sector leidt het tot extra kosten als gevolg van hogere prijzen van plantaardige eiwitten
en er moet een alternatieve bestemming worden gevonden voor het diermeel.

7.4 bedrijven en veestapel

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de veestapel en het aantal
bedrijven. De groei is in een aantal deelsectoren tot staan gekomen en het aantal bedrijven
neemt voor de meeste diersoorten af. Zie verder in de ‘schetsen van deelsectoren’ (bijlage 8).

omvang van de veestapel in Nederland
1975 1980 1985 1990 1995 2000

Grondgebonden dierhouderij

Bedrijven met rundvee x 1000 108 87 77 65 56 46

Aantal runderen x 1000 4956 5226 5248 4926 4654 4070

Bedrijven met melkkoeien x 1000 92 67 58 47 37 29

Aantal melkkoeien x 1000 2218 2356 2367 1878 1708 1504

Bedrijven met vleesrundvee x 1000 g.g. g.g. g.g. g.g. g.g. g.g.*)

Aantallen vleesrundvee x 1000 331 336 388 718 687 448

Bedrijven met schapen x 1000 22 23 20 25 22 18

Aantal schapen x 1000 760 858 814 1702 1674 1308

Bedrijven met > 10 melkgeiten g.g. g.g. g.g. g.g. g.g. 356

Aantal melkgeiten x 1000 g.g. g.g. 5 37 43 98

Bedrijven met paarden x 1000 g.g. g.g. 19 18 19 20

Aantal paarden en pony's x 1000 g.g. g.g. 62 70 100 118

Intensieve dierhouderij

Bedrijven met vleeskalveren x 1000 3,7 2,8 2,7 2,3 2,3 2,9

Aantal vleeskalveren x 1000 471 582 638 602 669 783

Bedrijven met varkens x 1000 55 44 36 29 22 15

Aantal varkens x 1000 7279 10138 12383 13915 14397 13118

Bedrijven met fokzeugen x 1000 32 25 19 13 9,6 6,1

Aantal fokzeugen x 1000 873 1213 1426 1498 1502 1336

Bedrijven met vleesvarkens x 1000 33 29 27 24 20 13

Aantal vleesvarkens x 1000 3972 5241 6332 7025 7124 6505

Bedrijven met kippen x 1000 g.g. 8,6 7,2 5,9 4,6 4,0

Aantal kippen x 1000 g.g. 81155 89887 92765 89561 104015

Bedrijven met leghennen x 1000 g.g. 6,1 4,5 3,4 2,5 2,1

Leghennen 18 weken e.o. x 1000 g.g. 26610 33109 33199 29272 32573

Bedrijven met vleeskuikens x 1000 g.g. 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1

Aantal vleeskuikens x 1000 g.g. 38609 38383 41172 43827 50937
Bron: CBS Landbouwtellingen
Noten: g.g. = geen gegevens; *) In 2000 waren er 12877 bedrijven met jongvee voor vleesproductie, 9288 bedrijven met
zoogkoeien en 6325 bedrijven met overig vlees- en weidevee. Deze aantallen mag men niet bij elkaar optellen omdat
dan dubbeltellingen zouden ontstaan.
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7.5 productiegegevens

In de onderstaande tabel is het aantal voor de slacht beschikbaar gekomen aantallen dieren
van de verschillende diersoorten gegeven. Het valt op dat het aantal geslachte runderen, vlees-
kalveren en kippen groter is dan het aantal uit de eigen dierhouderij voor de slacht beschikbaar
gekomen dieren. Nederland is voor deze diersoorten netto importeur van levende dieren voor
de slacht. Het tegengestelde is het geval bij varkens: 4,5 van de 23,6 miljoen, dat is bijna een-
vijfde, wordt in het buitenland geslacht. Bij schapen en geiten is zowel de invoer als de uitvoer
van levende dieren zeer omvangrijk in verhouding tot het aantal slachtingen.

afzetstructuur van slachtdieren in 1999

Volwassen
runderen

Vlees-
kalveren

Varkens Schapen
en geiten

Vleeskuikens

Aantal gehouden dieren 2,7 milj 1,5 milj 13,6 milj 1,6 milj 53,2 milj
Beschikbaar voor slacht
uit eigen productie 867.000 871.000 23,6 milj 856.000 830.000 ton*
Levende invoer 125.000 550.000 510.200 422.000 78.100 ton*
Levende uitvoer 52.000 31.000 4,5 milj 578.000 11.900 ton*
Geslacht 940.000 1.390.000 19,5 milj 700.000 896.000 ton*

Bron: Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren
Noot: * levend gewicht

In 1999 werd ruim 11 miljard kg koemelk geproduceerd waarvan 10,8 miljard kg werd afgele-
verd aan zuivelfabrieken (Bron: Productschap Zuivel).

7.6 diertransporten

De internationale handel in dieren is omvangrijk. In 1999 passeerden circa zes miljoen dieren
de Nederlandse grens. Volgens een schatting van het PVV vertegenwoordigde de uitvoer van
levende dieren een omzet van ongeveer 900 miljoen gulden en de invoer circa 700 miljoen gul-
den. Onderstaande tabel schetst de bestemming van uitgevoerde dieren en de herkomst van
ingevoerde dieren in 1999. De invoer van runderen betreft voornamelijk kalveren voor de vlees-
kalverhouderij die worden betrokken uit Duitsland en de andere Benelux landen. De uitvoer van
varkens bestaat uit biggen en slachtvarkens; de belangrijkste landen van bestemming zijn
Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk. Nederland voert verder veel slachtlammeren uit naar Italië
en Frankrijk; de invoer uit het Verenigd Koninkrijk wordt voor een deel ook naar deze landen
doorgevoerd.

import naar en export vanuit Nederland van (levend) vee in 1999

runderen varkens schapen/geiten

Uitvoer invoer uitvoer invoer uitvoer invoer

Ver. Koninkrijk 250 - 1.000 21.000 - 390.000
Duitsland 9.000 245.000 1.280.000 130.000 6.500 10.500
Denemarken - 45.000 - 2.000 - -
België/Luxemburg 8.500 130.000 260.000 235.000 19.000 1.500
Frankrijk 14.000 19.000 205.000 37.000 207.000 60.000
Spanje 5.500 3.500 650.000 4.000 48.000 2.000
Italië 10.000 1.500 670.000 5.000 315.000 -
Griekenland 2.500 - 12.500 - 97.000 -
Portugal 4.000 - - - - -
Oostenrijk 4.000 1.000 4.000 - - -
Oost Europa 5.500 3.500 5.500 - - -

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren
Noot: Uitvoer is uit Nederland                            Runderen  = runderen en kalveren

Invoer is naar Nederland                          Varkens     = varkens en biggen
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Diertransporten vormen een belangrijke handelsactiviteit die met argusogen wordt gevolgd
vanwege het risico van insleep en verspreiding van besmettelijke dierziekten als blaasjesziekte
en varkenspest en recentelijk mond- en klauwzeer. Een tweede reden is het dierenleed dat ge-
paard gaat met deze transporten, vooral als deze over grote afstanden plaats vinden zoals naar
Italië, Spanje en Centraal- en Oost-Europa. In 1998 zijn Europese regels ingevoerd met voor-
schriften over de duur van transporten en het verstrekken van water, voer en stro. Bij reizen die
langer duren dan een per diersoort verschillend aantal uren, dienen de dieren een rustperiode
te krijgen buiten de veewagens. De naleving en controle van deze regels is onderhevig aan
kritiek. De meningen verschillen erover of prioriteit zou moeten worden gegeven aan betere
naleving van de regels dan wel aan een verdere aanscherping. Dit laatste zou waarschijnlijk tot
gevolg hebben dat diertransporten minder aantrekkelijk worden vanuit rendementsoogpunt
waardoor deze in brede kring ongewenst geachte transporten wellicht zullen verdwijnen. Ne-
derland is niet alleen een belangrijk handelsland voor de handel in levende dieren in Europa,
maar ook een belangrijke speler in de organisatie van deze handel en transporten. In 2000
stonden 2200 van de 3500 veewagens geregistreerd op naam van veehandelaren. De 253 be-
drijven van professionele veetransporteurs die verenigd waren in de organisatie Saveetra had-
den een vloot van 1300 veewagens (bron: OOGST Landbouw, 29 september 2000).
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bijlage 8
schetsen van deelsectoren

In aanvulling op de gegevens die in de bijlage over markt en economie over de verschillende
deelsectoren zijn gegeven volgen hier nog korte schetsen per sector. Deze schetsen zijn geba-
seerd op onder meer materiaal van CBS, Expertisecentrum LNV, LTO en Productschappen en
Rabobank, alsmede op consultatiegesprekken en andere persoonlijke mededelingen.

8.1 melkveehouderij

In 2000 produceerden 29 000 bedrijven met in totaal 1,5 miljoen melkkoeien circa 11 miljard kg
melk. De melkproductie per koe neemt nog steeds toe door fokkerij, selectie en optimalisering
van het management. De oppervlakte grasland en voedergewassen per bedrijf bedraagt ruim
dertig ha. Sinds de invoering van melkquota in 1984 om de productie te beheersen is het aantal
melkkoeien met veertig procent afgenomen; het aantal bedrijven met melkkoeien neemt even-
eens snel af (zie pag. 90). Er is sprake van extensivering: het aantal melkkoeien per ha is in de
afgelopen vijftien jaar gedaald van 1,76 tot 1,3. Toch is verdere extensivering met het oog op de
mestwetgeving nog nodig, in het bijzonder op de fosfaatverzadigde en uitspoelinggevoelige
zandgronden. In deze gebieden is de melkveehouderij ook nog relatief intensief en extensive-
ring ook vereist om de ammoniakuitstoot terug te brengen. In het najaar van 2000 heeft de
Commissie Koopmans hierover advies uitgebracht aan de minister van LNV (Commissie Her-
structurering Melkveehouderij, 2000). De commissie heeft een aantal maatregelen voorgesteld
om de grondgebondenheid in deze gebieden te versterken. Het betreft verplaatsing van bedrij-
ven binnen deze gebieden en uit deze gebieden naar Noord- en Zuidwest-Nederland, verbete-
ring van de verkaveling, veilig stellen van de beschikbaarheid van grond voor melkveehouderij
met een positieve bestemming in het kader van de ruimtelijke ordening, geven van financiële
stimulansen voor extensivering met voorwaarden aan de inkomenstoeslagen die vanaf 2005 in
de melkveehouderij ingang zullen vinden, via fiscale maatregelen en nieuwe constructies voor
de financiering van grond. De commissie legt tenslotte een koppeling met de benadering die is
gekozen voor de Reconstructie van de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij.
Een bijzonder aspect van de grondgebondenheid van de melkveehouderij is het weiden van het
vee dat onlosmakelijk is verbonden met het Nederlandse landschap. De invoering van de melk-
robot en het vaker dan twee maal per etmaal melken van zeer hoog producerende koeien vormt
een bedreiging van het verschijnsel ‘koe in de wei’ (LTO, 1998a en 1999c). Het welzijn van de
dieren in de melkveehouderij is verhoudingsgewijs onbesproken, al is er wel discussie over de
gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van het nog verder doorfokken op verhoging van
de melkgift.

Nederland is qua omvang van de productie de tiende zuivelproducent van de wereld. Tweeder-
de daarvan wordt geëxporteerd. De melkverwerking tot verse zuivelproducten, kaas, boter en
melkpoeder wordt gedomineerd door twee coöperatieve zuivelondernemingen, Campina Mel-
kunie en Friesland Coberco Dairy Foods. De particuliere zuivelondernemingen richten zich
veelal op bepaalde producten en marktsegmenten als kaas, ijs en babyvoeding. De sterke verti-
cale integratie tussen boeren en coöperaties draagt bij aan de verhoudingsgewijs sterke organi-
satie en hoge efficiëntie van de zuivelsector in Nederland. Het proces van concentratie van zui-
velondernemingen door fusies en overnames is een antwoord op de concentratietendens in de
levensmiddelenhandel. Het aandeel van kaas in de productie neemt nog steeds toe. Nederland
is de grootste producent van kaas en condens van de wereld. Buiten Nederland zijn de belang-
rijkste afzetmarkten Duitsland, de Benelux en Frankrijk. Circa een kwart van de afzet vindt een
weg naar landen buiten de EU. Vooral kaas is hiervoor zeer geëigend omdat de afzet hiervan
naar een aantal landen buiten de EU mogelijk is zonder exportrestituties (subsidies).
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Melk is een populair product in Nederland. De slogan ‘melk moet’ illustreert de status van melk
als wellicht oudste ‘functional food’. Een nieuw product met een gezondheidsclaim is bio-
logische melk. De interesse voor omschakeling op biologische melkveehouderij is vrij groot
(RLG 2001). De kwaliteitscontrole is in de zuivelsector vanouds goed georganiseerd. Met de
invoering van Keten Kwaliteit Melk, een vorm van certificering van de productiewijze, is de basis
gelegd voor een modernisering van de controle en de garantie van kwaliteit.

8.2 schapenhouderij

Een groot deel van de schapen wordt in Nederland gehouden als tweede tak op dierhouderij-
bedrijven of als hobby. Slechts een klein deel van de bedrijven is aan te merken als puur scha-
penbedrijf. En dat vertaalt zich ook in de structuur en cultuur van de sector (LTO, 1998b).
In Europa is geen sprake van zelfvoorziening voor lamsvlees. De zelfvoorzieningsgraad in de
EU ligt rond de 80%. Dit is de belangrijkste reden voor de forse invoer uit landen buiten de EU.
Voor een belangrijk deel wordt hierin voorzien op basis van oude afspraken met traditionele
leveranciers zoals Nieuw Zeeland. Ook vindt invoer plaats uit Oost-Europese landen.

In Nederland komt de laatste jaren steeds meer evenwicht tussen het geproduceerde en het ge-
consumeerde volume vlees. Volgens cijfers van het PVE over 1997 ligt de consumptie in Ne-
derland op 21.000 ton, terwijl de bruto eigen productie op 22.000 ton ligt. Dit betekent een zelf-
voorzieningsgraad van 110%. Import en export zijn echter van groot belang: van de in Neder-
land geproduceerde hoeveelheid wordt 19.000 ton geëxporteerd bij een invoer van 17.000 ton.
Het aantal bedrijven met schapen is de laatste 20 jaar vrijwel constant gebleven, maar het
aantal schapen is bijna verdubbeld. In 1975 werden op ruim 21.000 bedrijven 760.000 schapen
gehouden, in 2000 werden op 18.000 bedrijven 1.308.000 schapen gehouden. In 1980 liep 29%
van de schapen op gespecialiseerde schapenbedrijven. Dit is teruggelopen tot 9% in 2000.

Het gemiddelde aantal schapen per bedrijf lag in 2000 op 72, waarbij zo’n 80% van de schapen
aanwezig is op graasdierbedrijven. Bij nadere beschouwing blijkt dat ongeveer eenderde zich
op melkveehouderijbedrijven bevindt, ook eenderde op alle andere graasdierbedrijven, zoals
vleeskalverhouderij- en geitenbedrijven en bedrijven waarop een combinatie van vleesvee en
schapen aanwezig is (CBS-landbouwtelling 2000).

Circa 20% van de schapen wordt in Nederland hobbymatig gehouden. Daarbij is de liefde voor
het dier een belangrijker overweging dan het behalen van inkomen. De hobbymatige houderij is
niet meitellingsplichtig. Ongeveer 10% van de schapen wordt gehouden op dijklichamen, in na-
tuurgebieden en op marginale gronden. Het gaat hier meestal om grote kuddes die op profes-
sionele wijze gehouden worden. Vaak is in deze groep de schapenhouderij de belangrijkste
bron van inkomen. De resterende 70% van de schapen wordt gehouden op bedrijven die vol-
doende ruimte hebben op het bedrijf om het houden van schapen als tweede tak mogelijk te
maken. Ook voor deze categorie staat het behalen van inkomen uit de houderij voorop (Indeling
uit IKC-notitie: ‘Toekomst Nederlandse Schapenhouderij en Europese ooipremieregeling’).

De schapenhouderij in Nederland is grondgebonden. Daar ligt ook een deel van de voor deze
sector kenmerkende problematiek. De schapen worden veelal gehouden op andermans grond.
De schapenstapel in Nederland is niet groot in vergelijking met andere dierhouderijsectoren.
Wel is zij zeer zichtbaar voor de rondom het platteland wonende stedelijke bevolking. Ook op
Europees niveau is de Nederlandse schapenstapel klein. Toch behoren we qua import en ex-
port tot de belangrijkste landen binnen de EU. Dit betekent dat er veel verplaatsingen van die-
ren zijn. Er is in Nederland een groot aantal rassen aanwezig. Deels wordt dit veroorzaakt door
de grote voorkeuren voor exotische dieren in de hobbymatige houderij. Al die rassen worden
gehouden in omstandigheden die niet altijd overeenkomen met de omstandigheden in de her-
komstgebieden van deze dieren. In combinatie met de hoge veedichtheid in ons land zorgen
deze factoren voor grote druk op gezondheid en welzijn van de dieren.
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De afzet van de producten uit de schapensector verdient de komende jaren aandacht. Met wol
wordt nu al lange tijd nauwelijks iets verdiend en de verwachtingen voor de lange termijn zijn
evenmin gunstig. Zo is het aandeel van wol in vezels op de wereldmarkt de afgelopen vijf jaar
gedaald van 5% naar 3%. Voor de (verbetering van de) afzet van vlees is vooral van betekenis
hoe de kwaliteit kan worden gegarandeerd en verder verbeterd. De ketenbenadering speelt
daarin een belangrijke rol. De vraag is of en hoe is te komen tot een IKB-regeling voor lams-
vlees. Als beheerder van natuur en landschap kan het schaap niet worden gemist. Als gras-
landverbeteraar levert het schaap een positieve bijdrage aan het resultaat van de melkveehou-
derij. Als beheerder van dijklichamen en natuur levert het schaap een positieve bijdrage aan het
onderhoud van het stelsel van waterweringen langs de zee en de rivieren en van natuurgebie-
den.

8.3 melkgeitenhouderij

In ons land is de melkgeitenhouderij ontwikkeld van melkleverantie voor de arme man ("melk-
koe van de arbeider") via hobbydieren naar "bedrijfsmatige" pioniers met kleine zelfverwerken-
de bedrijven. Vooral in reactie op de invoering van de (koemelk-)quotering in 1984 groeide de
interesse om de tak grootschaliger aan te pakken Ongeveer parallel aan het starten van be-
drijven met (meerdere) honderden melkgeiten werd centrale melkverwerking opgestart door
particuliere verwerkers. Dit werd al snel gevolgd door het oprichten van coöperatieve leveran-
ciersverenigingen. Sindsdien is het aantal bedrijven en vooral de productie gegroeid, doch
steeds in redelijke verhouding met de afzetmogelijkheden. Op 781 bedrijven worden melkgeiten
gehouden. Ruim de helft van de bedrijven heeft minder dan tien geiten en valt te karakteriseren
als hobbydierhouderij. De professionele bedrijven, de circa 300 bedrijven die melk afleveren
voor verwerking, behoren tot de grotere bedrijven. Nieuwe bedrijven die melk leveren hebben
vrijwel allemaal meer dan 300 melkgeiten. De laatste jaren is er vooral een toename in het
aantal geiten per bedrijf, omdat de marge per geit laag is. Veel bedrijven die melk afleveren
groeien door naar een omvang van 400 - 800 melkgeiten.

De meeste melkgeitenhouders hebben een overeenkomst voor afname gesloten met een coö-
peratie, waarvan zij lid zijn. In Nederland zijn 9 inzamelaars van geitenmelk actief, waarvan een
drietal op coöperatieve basis. De totale geproduceerde hoeveelheid geitenmelk bedroeg in
1999 ongeveer 60 miljoen kg. De melk wordt verwerkt op de bedrijven van de particuliere inza-
melaars of bij zuivelfabrieken die zich van oorsprong met koemelk bezig houden. Ongeveer
tweederde deel van de in Nederland geproduceerde melk wordt buiten Nederland geconsu-
meerd, vrijwel allemaal in bewerkte vorm. Nederland is de vierde producent van geitenmelk in
de EU, maar is een kleine producent vergeleken met de productieomvang in Spanje en Frank-
rijk. Beide landen produceren ongeveer het tienvoudige van de Nederlandse productie. Het
grootste deel van de melkproductie in ons land wordt verwerkt tot harde geitenkaas. De markt-
positie van dit product is zodanig dat de afzet op met name de Duitse markt goed is. Als bijpro-
duct van de geitenhouderij wordt vlees van uitgeselecteerde dieren en van bokjes ge-
produceerd. Het vlees van de oudere dieren bereikt, via een aantal kleine slachterijen, vooral de
allochtone bevolkingsgroepen in eigen land. Voor het vlees van de bokjes bestaat vraag in een
aantal andere landen. Wat betreft de vleesproductie is er duidelijk sprake van aanbodsturing.

Steeds meer gezondheidsbewuste consumenten zijn geïnteresseerd in geitenmelk en -produc-
ten. Vooral de kaassoorten passen in de behoefte exclusievere ingrediënten en producten te
gebruiken. Geitenmelk is ook goed te gebruiken door mensen die allergisch zijn voor koemelk.
En daarmee zeer waardevol voor jonge kinderen met die allergie.
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8.4 paardenhouderij

De afgelopen decennia heeft de paardenhouderij een zeer grote ontwikkeling doorgemaakt. In
de jaren vijftig was de sector vrijwel geheel gericht op de landbouw, maar tegenwoordig is de
paardenhouderij gericht op sport en recreatie. Daardoor is er een geheel andere maatschap-
pelijke betekenis ontstaan. Ook worden er andere eisen gesteld aan milieu en welzijn.
Enerzijds is sprake van bedrijfsmatige uitoefening van activiteiten (zoals stoeterijen, manege-
bedrijven, pensionstallen, africhtingstallen en handel), anderzijds is er sprake van recreatieve
activiteiten (zoals het houden van paarden voor eigen gebruik, het paardrijden in de vrijetijd).
De belangrijkste onderdelen van de kolom zijn de fokkerij, de sport en de recreatie. Bij de af-
bouw van het Landbouwschap heeft de sector te kennen gegeven dat er een overkoepeling
moet komen voor de hele kolom. Binnen het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren is het
Sectorbestuur Paarden ingesteld om hier gestalte aan te geven. Dit sectorbestuur heeft in juni
2000 de sectorvisie Een Sprong Voorwaarts uitgebracht.
Er is een zeer sterke verwevenheid tussen de beroepsmatige paardenhouderij en de recreatie-
ve activiteiten. In de meeste gevallen zijn ze niet los van elkaar te zien, ook niet in organisatori-
sche en bestuurlijke zin. Het onderstaande schema toont deze verwevenheid.

Bron: Een sprong voorwaarts, juni 2000

De diverse disciplines van de paardensport worden grotendeels overkoepeld door twee organi-
saties: de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en de Stichting Nederlandse Hippi-
sche Sportbond (NHS). Binnen de NHS zijn de manegebedrijven georganiseerd in de Federatie
van Nederlandse Rijscholen (FNRS).

Binnen de handel moet onderscheid worden gemaakt tussen binnenlandse handel en im- en
export. De professionele handelaar moet zijn aangesloten bij het Bedrijfschap voor de Handel in
Vee. Bij de slachterijen komen paarden terecht die niet voor de fokkerij, sport of recreatie ge-
bruikt worden. Afhankelijk van de kwaliteit van het vlees worden deze verwerkt voor menselijke
of dierlijke consumptie of voor industriële doeleinden. In de rechter kolom van bovenstaand
schema staat een opsomming van aan de paardenhouderij gelieerde activiteiten.
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De paardenhouderij is een sterk groeiende sector. Sinds het begin van de jaren zeventig is het
aantal paarden explosief gegroeid. Aangenomen wordt dat het aantal paarden en pony’s mo-
menteel ca 400.000 is. Dat is belangrijk meer dan de 120.000 uit de Landbouwtelling. De paar-
den die als hobby worden gehouden vallen grotendeels buiten deze telling. Een sluitend regi-
stratiesysteem ontbreekt. Het economisch en werkgelegenheidsbelang is ook sterk toege-
nomen. De totale jaarlijkse omzet was in 1997 2 miljard gulden, terwijl dat in 1991 nog 1,25
miljard was. Beroepsmatig zijn 12.000 mensen werkzaam in de paardenhouderij (in 1991 7000).

omzet en werkgelegenheid in de paardenhouderij in 1998

Deelsegment omzet (in miljoenen) werkgelegenheid

Fokkerij 127 3500
Sport 260 3000
manegebedrijven/pensionstallen 500 3900
handel (levende paarden) 358 750
export vlees 22 niet bekend
Gezondheidszorg (dierenartsen en hoefsmeden) 178 775
voerindustrie (mengvoer en fourage) 470 niet bekend
Overig 131 500
Totaal 2.046 12.400

Bron: Een sprong voorwaarts, juni 2000

Het maatschappelijk belang van de sport en de recreatie binnen de paardenhouderij is groot: er
zijn zo’n 400.000 actieve beoefenaars, waarvan er 135.000 zijn aangesloten bij de NHS. Ook
zijn er zeer veel passieve sportliefhebbers die de 4300 evenementen per jaar bezoeken.
Er zijn drie koepelorganisaties: de Koepel Fokkerij, de NDR en de NHS. De Koepel Fokkerij
heeft geen eigen rechtsvorm, het is het overlegplatform voor de paarden- en ponystamboeken
en de Federatie van Hengstenhouders. De drie koepels hebben raakvlakken en gezamenlijke
belangen, maar mist nog één grote koepel. De paardensector wil komen tot een PBO. Vooruit-
lopend daarop is binnen het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren het Sectorbestuur Paar-
den ingesteld. Dit Sectorbestuur komt tot de volgende aanbevelingen:

Kwaliteitsverbetering is van belang voor de totale paardenhouderij en kent vele aspecten. Via
onderzoek, onderwijs, voorlichting en certificering is kwaliteitsverbetering te realiseren. Veel
gebruikers en fokkers van paarden en pony’s hebben in de dagelijkse praktijk te maken met
vragen over training, opfok, gezondheid, vruchtbaarheid, voeding en huisvesting. Antwoorden
en oplossingen hiervoor kunnen worden gevonden door praktijkonderzoek. Dit onderzoek is
tevens van belang voor het dierenwelzijn en de exportpositie.
Het hippisch onderwijs is te verdelen in drie groepen: beroepsonderwijs, kaderopleidingen voor
sport en fokkerij en cursussen. Het aanbod aan (deel)opleidingen en cursussen is erg groot en
daardoor ondoorzichtig voor wat betreft inhoud en kwaliteit.
Sinds de Dienst Landbouwvoorlichting is verzelfstandigd, is de voorlichting grotendeels wegge-
vallen. De NHS heeft recent een paardeninfolijn opgezet die mogelijk kan worden uitgebreid tot
een informatiecentrum. Voor een beter imago van de sector zou een systeem van certificering
opgezet moeten worden, waarin zaken als administratie, hygiëne en veiligheid een rol spelen.
Voor alle gefokte paarden moet een afzetmarkt worden gevonden. Om deze markt te vergroten
naar het buitenland, is veel kennis over export nodig. Een exportplan, op te zetten met behulp
van de Directie Industrie en Handel van LNV, is hierbij onmisbaar.

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met paarden en berijders/verzorgers. Voor het imago van
de paardenhouderij is het van belang de veiligheid te vergroten. Er loopt momenteel een geza-
menlijk project van NHS, NOC/NSF en de Stichting Consument en Veiligheid, met name gericht
op de jeugdige paardrijder. Het punt van veiligheid moet worden uitgebreid naar alle sectoren
van de sector en ingebouwd worden in het systeem van certificering. Nog onvoldoende worden
de verplichtingen van de ARBO-wet nageleefd. Ook is niet altijd duidelijk welke CAO’s gelden in
de paardenhouderij (er zijn meerdere CAO’s van toepassing). Het Sectorbestuur Paarden
streeft naar één CAO en wil de arbeidsomstandigheden in het certificeringsysteem inbouwen.
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In de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren staan verschillende ziekten opgenomen waarbij
de overheid verantwoordelijk is voor de bestrijding bij een eventuele uitbraak. Het is niet alleen
van belang om maatregelen te treffen bij uitbraak van ziektes, maar deze te voorkomen door
een goede gezondheidszorg. De gewijzigde structuur in de paardenhouderij en het gebruik van
het paard hebben de kans op verspreiding van besmettelijke ziektes vergroot (grotere concen-
traties in pensionstallen, manegebedrijven, dekstations, het veelvuldige vervoer van paarden
naar evenementen en voor de handel etc.). Basis voor een goede gezondheidszorg is één
identificatiesysteem en een goede communicatie binnen de sector. In het algemeen laat het
welzijn van paarden weinig te wensen over, omdat er naast economische en gebruikswaarden
ook sprake is van gevoelswaarde. Toch komt met name in de topsport het gebruik van pijn-
stillers en doping voor. Een actief beleid vanuit de sector zelf, met voldoende eigen controle en
sancties, is van wezenlijk belang. Afstemming van reglementen met het buitenland is nodig.
Ook paarden produceren mineralen en ammoniak. In de huidige praktijk worden paarden veelal
extensief gehouden. Als er wel sprake is van grotere concentraties (maneges) dan zijn er vaak
contracten voor mestlevering met champignonbedrijven. Om die reden valt de paardenhouderij
niet onder de Mestwet. De afgelopen jaren komen er steeds meer signalen dat ook de paarden-
houderij een mineralenboekhouding moet gaan bijhouden. De sector heeft daar geen proble-
men mee, mits de systematiek goed werkbaar is en er reële normen worden gehanteerd.

In het dichtbevolkte Nederland is ruimte zeer schaars. Met een aandeel van zo’n 70% is de
landbouw verreweg de grootste grondgebruiker. Onder druk van andere functies, zoals wonen,
handel en industrie, maar ook recreatie en natuur, moet de landbouw terrein prijsgeven. Voor
hun ontwikkeling hebben landbouwbedrijven echter ook meer grond nodig. Behalve door ver-
mindering van het aantal agrarische bedrijven, is deze spanning te verzachten door landbouw
met andere functies te combineren, onder meer in het kader van natuurbeleid en recreatiebeleid
via beheersovereenkomsten en agrotoerisme. Daarnaast kunnen toerisme en recreatie een
belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van achtergebleven gebieden.
Bij beide aspecten kan de paardenhouderij een zeer nuttige rol spelen. De paardensector wil
deze kansen optimaal benutten. De sector laat momenteel nog te veel kansen onbenut voor
(agro)toerisme (ruiterpaden, trektochten, servicepunten voor paard in het buitengebied, bezoe-
kerscentra etc). Samenwerken met andere branches kan veel nieuwe initiatieven opleveren.
Vanuit de overheid worden verschillende subsidieprojecten geïnitieerd. Het Sectorbestuur dient
deze ontwikkelingen te volgen en met de dragende organisaties te zorgen dat de paardenhou-
derij kan profiteren van de beschikbare middelen en zich hiermee verder kan ontwikkelen. Kan-
sen in de sfeer van de recreatie liggen dan vooral in de bestaande en de te ontwikkelen toeristi-
sche gebieden en nabij stedelijke gebieden (in de stadsranden). Andere onderdelen van de
paardenhouderij, die minder afhankelijk zijn van het publiek, zoals fokkerijen, africhtstallen,
hengsten- en merriehouderijen, kunnen worden gevestigd in (overige) agrarische gebieden.

Wat de inrichting van het landelijk gebied betreft, is er een knelpunt voor maneges en entraine-
menten. In bestemmingsplannen mogen deze bedrijven soms niet in gebieden met een agra-
rische bestemming worden gevestigd, maar krijgen ze een aparte plaats toegewezen. Het ge-
beurt soms dat een bedrijf, dat oorspronkelijk een landbouwbedrijf was, overgaat op activiteiten
die de manege ook uitvoert: het verzorgen van pensionstalling en rijlessen. Hiertoe is overleg
met VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (InterProvinciaal Overleg) noodzakelijk
om te komen tot een eenduidige positionering van de paardenhouderij.
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8.5 vleeskalverhouderij

De Nederlandse vleeskalverstapel telt ca 700.000 dieren, die op ca 2400 bedrijven worden ge-
houden. De vleeskalverstapel nam in de afgelopen 10 jaar toe met ca 100.000 dieren. De pro-
ductie is in die tijd gegroeid van 160.000 ton tot 193.000 ton kalfsvlees. Het aantal gespeciali-
seerde bedrijven was in 1989 2260, in 1994 2664 en is thans 2400. Driekwart van de vlees-
kalveren wordt momenteel gehouden op eenderde van de bedrijven. De gemiddelde bedrijfs-
grootte is 280 kalveren. Van het uitgangsmateriaal, het nuchtere kalf, is ongeveer 55% afkom-
stig van de Nederlandse rundveestapel, terwijl de rest tot voor de BSE-crisis in 1996 voorname-
lijk werd geïmporteerd uit Engeland. Daarna werden de nuchtere kalveren grotendeels uit Duits-
land, Frankrijk en Denemarken geïmporteerd. De buitenlandse afhankelijkheid van de Neder-
landse kalverhouderij groeit als gevolg van de voortdurende afname van de melkveestapel.

In Nederland worden per jaar ruim 1,2 miljoen vleeskalveren geslacht, waarvan er 900.000 ge-
mest worden in Nederland en er 300.000 levend worden geïmporteerd. In de EU worden jaar-
lijks 5,5 miljoen vleeskalveren geslacht met een totaalgewicht van bijna 800.000 ton. In de EU is
kalfsvlees maar een kleine sector (10% van alle rundvlees). Frankrijk is de grootste producent in
de EU (32%). Nederland staat op de tweede plaats met 193.000 ton of 24%. Van het in Neder-
land geproduceerde kalfsvlees wordt 90 tot 95% geëxporteerd naar voornamelijk Italië, Frankrijk
en Duitsland.

De Nederlandse kalfsvleessector onderscheidt zich van die in de andere EU-landen, doordat zij
sterk verticaal is geïntegreerd en als een volwassen bedrijfstak functioneert. Er zijn in ons land
drie kalfsvleesintegraties die op contractbasis het overgrote deel van de (witvlees) kalveren
mesten en die de spil in de productieketen vormen. De belangrijkste concurrent van Nederland,
de Franse kalversector, is daarentegen sterk versnipperd en ongestructureerd en wordt als een
ondergeschoven kind van de machtige Franse rundvleessector behandeld.

Nederland heeft een (technologisch) hoog ontwikkelde kalvermelkindustrie, die een onderdeel
vormt van de kalfsvleesintegraties. De Nederlandse kalversector heeft een voorsprongpositie
ten opzichte van het buitenland en ziet zelfs kans om de Franse kalverhouderij van “kunstmelk”
te voorzien. Ook op het gebied van de groepshuisvesting van vleeskalveren, die vanaf 2004
voor de gehele EU gaat gelden, heeft ons land een voorsprong. Het nieuwe Nederlandse Kal-
verbesluit, dat de voorschriften bevat omtrent de huisvesting en voeding van vleeskalveren,
schrijft voor dat ieder vleeskalf de beschikking moet hebben van 1,8 m2. Boxen zijn nog beperkt
toegestaan. In Frankrijk en Italië worden naar schatting 95 tot 100% van de vleeskalveren in
boxen gehuisvest, tegen in Nederland ca 60%. Dat betekent wel een kostprijsverhoging van
kalfsvlees van 8 tot 10%.

Op initiatief van de kalfsvleessector is er in 1990 een Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalver-
sector (SKV) opgericht, die geslachte kalveren controleert op de aanwezigheid en het gebruik
van niet-toegestane middelen. Het goedgekeurde vlees wordt voorzien van een keurmerk
“Controlled Quality Veal”. Deze stichting draagt er in belangrijke mate aan bij dat het Neder-
landse kalfsvlees internationaal een goede naam heeft gekregen. Alle Nederlandse slachterijen
zijn bij de SVK aangesloten.

Vóór de BSE-crisis (1996) was er sprake van vijf achtereenvolgende magere jaren voor de kal-
versector van ons land. In de afgelopen jaren heeft de sector sterk geprofiteerd van diverse EU-
regelingen. Ook slaagde de sector erin om binnen korte tijd het wegvallen van de import van
Britse kalveren op te vangen door invoer uit andere landen. Nederland wordt dan ook be-
schouwd als de marktleider van kalfsvlees in de EU, een positie die Frankrijk voor de BSE-crisis
had.
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8.6 varkenshouderij

De Nederlandse varkensstapel had in 1997 (vlak na de varkenspestuitbraak) een omvang van
15 miljoen dieren en was in 2000 gedaald tot 13,1 miljoen. In 2000 werden 1,3 miljoen fokzeu-
gen gehouden en 6,5 miljoen vleesvarkens. Deze varkensstapel concentreert zich in enkele
regio’s: 90% bevindt zich in Noord- Brabant, Zuid Limburg, Gelderland en Overijssel. Het ge-
middelde fokzeugenbedrijf houdt 175 fokzeugen, het gemiddelde vleesvarkenbedrijf 400 vlees-
varkens. Een volwaardig gezinsbedrijf moet minimaal 200 zeugen of 2500 vleesvarkens houden
(of een gelijkwaardige combinatie). In 1996 voldeden hieraan slechts 2.900 van de 16.500 var-
kenshouderijen. Deze gespecialiseerde bedrijven hielden gezamenlijk 780.000 zeugen (60%
van de zeugenstapel) en 2,1 miljoen vleesvarkens (30% van de vleesvarkensstapel). Het blijkt
dat de vleesvarkenshouderij in Nederland meestal een neventak is. Dit betreft 70% van de
vleesvarkens. De bedrijven in Zuid-Nederland zijn over het algemeen iets groter dan die in
Oost-Nederland. De prijzen van varkensvlees vertonen een cyclisch verloop, evenals de inko-
mens van de varkenshouders.

Het aandeel scharrel- en biologische varkens is nog zeer beperkt. Het jaarlijks aantal geslachte
scharrelvarkens ligt op zo’n 50.000 stuks (0,3%). Het aantal geslachte biologische varkens be-
draagt slechts 13.000 dieren. In totaal zijn er ruim 100 varkensboeren die biologische of schar-
relvarkens produceren. Europese regels voor de biologische varkenshouderij zullen naar ver-
wachting een stimulerende werking hebben op het aantal en de omvang van deze bedrijven.

Jaarlijks worden in ons land zo’n 25 miljoen biggen geboren: 22 miljoen worden in Nederland
grootgebracht en 3 miljoen uitgevoerd. Dat leverde in 1996 een productie op van 1,9 miljoen ton
met een waarde van fl. 6,3 miljard. In 1997 daalde de productie als gevolg van de varkenspest
tot 1,4 miljoen ton en fl. 4,3 miljard. De waarde van de uitvoer van levende biggen lag tot 1997
rond fl. 300 miljoen per jaar en die van vleesvarkens rond 900 miljoen. In 1997 is de productie
sterk gedaald en de vleesexport ingeklapt. Na aanvankelijk herstel kennen productie en export
de laatste tijd weer problemen. In de eerste plaats is dit te wijten aan het tijdelijk stilleggen van
de export vanwege de mond- en klauwzeerproblemen. Verder spelen fors aangescherpte vete-
rinaire eisen bij transporten van levend vee een rol. Ook de Herstructureringswet zorgt voor een
daling van de productie van varkens vanwege kortingen op de varkensrechten.

De slachterijen in ons land hebben een herstructurering achter de rug. Met een sanerings-
regeling is de overcapaciteit in de slachtsector verminderd. Tegelijk heeft een groot aantal
slachterijen zich gegroepeerd in drie grote partijen: Dumeco (35% van alle slachtingen), Sturko /
Jansen (20%) en Hendrix Meat Group (17%) (cijfers hebben betrekking op 1998). Een sterkere
positie van de slachterijen zal op de lange termijn voor de hele varkensketen tot betere resulta-
ten leiden. De verminderde aanvoer van varkens als gevolg van de Herstructureringswet zal
ook tot een andere manier van operen dwingen. Het accent moet nog meer worden verlegd van
het verwerken van zoveel mogelijk varkens naar het optimaliseren van de opbrengst van de
beperkte hoeveelheid varkens.

De varkenshouderij produceert 20% van de mest in Nederland. De bijdrage aan het mest-
overschot is echter 67%; dat komt omdat de gemiddelde varkenshouder weinig grond heeft. De
vermindering van de varkensstapel is mede bedoeld om het mestoverschot te verminderen.
Grondgebondenheid is moeilijk te realiseren, omdat de kosten van grond hoog zijn. Alleen via
mestafzetcontracten en voer-voor-mest contracten is grondgebondenheid te realiseren.

De varkenshouderij heeft een slecht imago. De herstructurering van de varkenshouderij is be-
doeld om de sector aan te passen aan de eisen die de maatschappij stelt aan het houden van
varkens. Daarbij is een verdere aanscherping van huisvestingsnormen niet uitgesloten. Een
sector van een kleinere omvang heeft meer toekomst als deze beter is ingepast in de omgeving,
produceert volgens breder gedragen normen inzake dierenwelzijn en producten levert met meer
toegevoegde waarde.
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8.7 pluimveehouderij

Tot de pluimveehouderij wordt niet alleen het houden van kippen gerekend, maar ook het hou-
den van kalkoenen, eenden en andere pluimveesoorten zoals struisvogels en ganzen. In ons
land zijn de kippenhouderij voor vlees- en die voor consumptie-eierenproductie de grootste tak-
ken. Aan deze sector zitten vele andere schakels in de productiekolom vast, zoals fokkerij en
vermeerdering van dieren, productie van mengvoeder en het slachten en verhandelen van de
producten. In deze schets staan met name de leg- en vleeskippen centraal.

Vanaf 1980 is het aantal kippen met ruim 20% toegenomen tot bijna 104 miljoen in 2000. De
groei wordt vooral veroorzaakt door toename van het aantal vleeskuikens, dat met 51 miljoen
bijna de helft uitmaakt van de kippenstapel. Daarnaast zijn er 33 miljoen leghennen (18 weken
en ouder) voor de productie van eieren. Een zesde deel van de leghennen staat te boek als
scharrelkip. Het aantal biologisch gehouden kippen is nog zeer klein: 130.000 leghennen en
22.000 vleeskuikens op 53 biologische bedrijven (1999). Ruim driekwart van de Nederlandse
kippen bevindt zich in de provincies Noord Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Een
groot deel van de toename van de kippenstapel in de laatste jaren heeft in Noord Brabant
plaatsgevonden. Dat komt met name door varkensboeren die zijn overgeschakeld op de pro-
ductie van vleeskuikens onder invloed van de varkenspest en de herstructureringsmaatregelen.

In ons land waren er in 2000 circa 4.000 bedrijven met kippen. Op de helft van deze bedrijven is
de kippenhouderij de hoofdinkomstenbron en huist het gros van de kippen. Zo wordt ruim drie-
kwart van de leghennen op bijna 700 gespecialiseerde legkippenbedrijven gehouden en twee-
derde van de vleeskuikens op ruim 600 gespecialiseerde slachtpluimveebedrijven. Deze speci-
alisatie is in de loop der jaren toegenomen. Ten opzichte van 1980 is sprake van een halvering
van het aantal bedrijven met kippen, terwijl het aantal gespecialiseerde kippenbedrijven slechts
met een vijfde afnam. Haaks op deze ontwikkeling van specialisatie staat de recente belang-
stelling van met name de grotere akkerbouwers in vooral het noorden van het land om
(vlees)kippen als tweede tak te gaan houden.
Specialisatie gaat gepaard met schaalvergroting van de bedrijven. De gemiddelde bedrijfs-
grootte van bedrijven met kippen is sinds 1980 verdubbeld. In 2000 had het gemiddelde bedrijf
met vleeskuikens 46.000 vleeskuikens en had het gemiddelde bedrijf met leghennen 15.500
leghennen. Door deze schaalvergroting huist thans ruim 80% van de leghennen op bedrijven
met meer dan 15.000 leghennen en huist ruim de helft van de vleeskuikens op bedrijven met
meer dan 50.000 vleeskuikens. De helft van de gespecialiseerde kippenbedrijven heeft over het
algemeen een goede bedrijfseconomische uitgangspositie, terwijl een kwart van deze categorie
bedrijven een kleine omvang heeft.

De Nederlandse productie van pluimveevlees is sinds 1980 met bijna 80% gestegen tot 0,9
miljoen ton levend gewicht (is 0,67 miljoen ton geslacht gewicht) in 1997. Bijna de helft hiervan
wordt geëxporteerd. De productie in vele delen van de wereld, waaronder Duitsland, onze be-
langrijkste exportbestemming, neemt ook nog steeds toe. Scharrelkippenvlees heeft een aan-
deel van amper 1%. De verwachting is dat dit aandeel in de komende jaren maar mondjesmaat
zal toenemen vanwege het grote prijsverschil en de beperkte verkrijgbaarheid.

In Nederland worden 9,2 miljard consumptie-eieren per jaar geproduceerd. Daarnaast worden
er ruim 850 miljoen broedeieren voortgebracht, waarvan 750 miljoen voor de vleesrassen. Na
vele jaren van productiedaling neemt de productie de laatste jaren weer toe. Van de Nederland-
se productie wordt 70% geëxporteerd en 30% binnenlands geconsumeerd. De productie van
scharreleieren neemt toe; het aandeel is thans 11%. Het aandeel biologische eieren, waarbij
eisen worden gesteld aan huisvesting, welzijn van de leghen en voeding is nog klein, maar de
verwachting is dat dit aandeel toenemen. Diverse supermarkten overwegen meer van deze
Skal-gecertificeerde eieren te gaan verkopen omdat “biologisch” zich beter onderscheidt dan
“scharrel” of “volière”. Een overstap van sommige scharreleiproducenten op de biologische pro-
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ductiewijze ligt daarmee in de lijn van de verwachting. Van de ruim 850 miljoen broedeieren is
bijna 40% bestemd voor de export.

De structuur van de productiekolom voor vleeskuikens in Nederland kenmerkt zich door een
grote samenhang en afstemming tussen de opeenvolgende schakels. Een ander kenmerk is dat
verschillende schakels uit zelfstandige bedrijven bestaan. Deze bedrijven hebben vaak contrac-
ten met elkaar en maken zo onderdeel uit van een integratie. Ofschoon de mengvoederindustrie
een belangrijke rol speelt in de keten, neemt de sturende rol van de slachterijen en zeker die
van de detailhandel toe. De productie van vleeskuikens in ons land vindt voor 90% plaats op
basis van een contract. Voor een pluimveehouder beperkt dat de afzet- en prijsrisico’s. De inte-
graties hebben als voordeel dat bijvoorbeeld veterinaire en voorlichtingsactiviteiten gezamenlijk
kunnen worden gedaan; voorts is ketenbinding noodzakelijk voor Integrale Ketenbewaking. De-
ze IKB koppelt de verschillende schakels in de keten aan elkaar om de kwaliteit en het imago te
verbeteren. Detailhandel en consument willen de herkomst van het product kunnen traceren.

In de productiekolom van eieren is weinig sprake van dominantie van een of enkele bedrijven in
een van de schakels. In het scharreleierensegment is wel sprake van meer samenwerking tus-
sen de schakels. Een vijfde van de Nederlandse eierenproductie, ruim 115 miljoen kilo, vormt
de aanvoer voor de eiproductenindustrie. Deze markt groeit.

De bruto productiewaarde van de Nederlandse pluimveehouderij bedroeg in 1997 2,8 miljard
gulden. Voor eenzelfde bedrag wordt bijgedragen aan de Nederlandse handelsbalans. Het
overgrote deel is gerelateerd aan de kippenhouderij. De pluimveesector biedt aan ca 11.000
mensen werk. In de toeleverende industrie werken ca 2500 mensen.

Door gebeurtenissen en productiebeperkende maatregelen in andere dierhouderijsectoren
groeide de pluimveestapel in 1997 en 1998 enorm. De pluimveesector was daar niet gelukkig
mee, omdat hierdoor ook de mestproductie toenam. Aangezien export en verwerking van pluim-
veemest tegenvallen, nam het mestoverschot toe. De sector had dan ook geen probleem met
de groeistop die de regering in 1998 afkondigde. De minister gaf de sector daarmee de gele-
genheid plannen te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn, productveiligheid en milieu
(mest). Aangezet door de overheid (groeistop, ultimatum in het regeeraccoord) moet de pluim-
veesector op korte termijn problemen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en productveilig-
heid aanpakken. In de notitie ”Iedereen kiplekker” (1998) geeft de sector aan hoe zulks te doen.
In vervolg hierop heeft de Stuurgroep Heroriëntatie Pluimveehouderij onder voorzitterschap van
de heer Alders in 1999 advies uitgebracht aan de minister van LNV over oplossingsrichtingen
voor de problemen in de sector: mestafzet, huisvesting van leghennen en welzijn van vleeskui-
kens en kalkoenen. Dit advies speelt een rol bij de ontwikkeling van het beleid op de aangege-
ven terreinen.
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bijlage 9
omgevingskwaliteit: ruimte, landschap en milieu

Uit: ‘Het belang van samenhang’ (RLG 00/3)

de maatschappelijke betekenis: de samenhang met het landelijk gebied
De ‘maatschappelijke betekenis’ voor de landbouw heeft een heel bijzondere betekenis. In de
eerste plaats vormen de omstandigheden waarin landbouwproducten worden geproduceerd
steeds meer een deel van het product zelf; de kwaliteit van het product wordt erdoor bepaald en
door het ‘open’ karakter van het landbouwbedrijf gebeurt dat op een zichtbare, dus maat-
schappelijk goed controleerbare wijze. De productiewijze vormt een deel van het product. Deze
essentiële samenhang van de landbouw met het landelijk gebied, wordt nog te weinig onder-
kend, ook in het beleid. Daarnaast is er de bijdrage van de landbouw aan de kwaliteit van het
landelijk gebied, die steeds belangrijker wordt als licence to produce nu de zekerheid van onze
voedselvoorziening steeds minder afhankelijk wordt van de landbouw in Nederland en er ook
vele alternatieve bestemmingen zijn voor het gebruik van de grond. Dit alles benadrukt dat de
ontwikkeling en de toekomst van vooral de grondgebonden landbouw in Nederland niet los ge-
zien kan worden van de ontwikkeling en de toekomst van ons landelijk gebied als geheel.
De maakbaarheid van de samenleving is beperkt en herstel- en kwaliteitsprogramma’s van de
overheid voor collectieve doelen verlopen moeizaam. Juist daarom is het belangrijk om de
noodzaak voor dergelijke overheidsprogramma’s zoveel mogelijk te voorkómen en om dus tijdig
in te zetten op het tegengaan van de afbraak van collectieve waarden. Daarvoor is - in aanvul-
ling op de werking van de markt - ook een beleidsmatige sturing of borging nodig.

landbouw en landelijk gebied
Door zijn geschiedenis, aard en ruimtebeslag is de landbouw geen willekeurige economische activiteit. De
landbouw is op uiteenlopende manieren verbonden met de gehele samenleving. In de eerste plaats is er
natuurlijk het feit dat de productiewijze deel uitmaakt van het product zelf en dat daarmee de zorg voor de
kwaliteit het landelijk gebied deel uitmaakt van het product. Daarnaast is de landbouw als één van de
functies van het landelijk gebied een onlosmakelijk deel van die totaliteit en zo ook afhankelijk van de keu-
zen en afwegingen op dat integratieniveau. Anderzijds is de aanwezigheid en kwaliteit van de landbouw in
belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het hele buitengebied. Een gegeven is dat de landbouw
veel ruimte opeist, terwijl voor andere functies ook steeds meer ruimte wordt verlangd. De landbouw-
ontwikkelingen kunnen daarom ook niet los gezien worden van ontwikkelingen met betrekking tot natuur,
recreatie, wonen, bedrijfsvestiging etc. Met name de ruimtelijke en kwaliteitseisen die vanuit die sectoren
en gebruiksfuncties van het landelijk gebied aan de landbouw worden gesteld én de mogelijkheden die zij
omgekeerd voor de landbouw hebben, zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van de landbouw. De
‘licence to produce’ voor de landbouw - die niet langer kan worden gevonden in zekerstelling van de voed-
selvoorziening - wordt steeds afhankelijker van de maatschappelijke betekenis die eraan kan worden toe-
gekend. Omdat landbouw geen willekeurige economische activiteit is, kan ook sturing via de markt alléén
niet volstaan. Die is wél heel belangrijk - ook als een prikkel voor de kwaliteit van de producten en de be-
drijfsvoering - maar de markt zal op bepaalde punten te laat, te onvolledig en te selectief sturen. De markt
stuurt teveel op individuele afwegingen om de met de landbouw samenhangende collectieve doelen in het
landelijk gebied tijdig en in voldoende mate te kunnen dienen.

beheer van het cultuurlandschap
Een vitale agrarische sector kan een belangrijke rol spelen bij het behoud van waarden in het
landelijk gebied, met name die welke vanouds fysiek en cultureel samenhangen met het cultuur-
landschap. In het verleden waren er geen anderen die voor het beheer van deze waarden in
aanmerking kwamen en was de agrarische sector de énige speler op dit veld. Maar nu is dat
niet altijd en overal meer het geval. De agrarische sector speelt in het landelijk gebied niet meer
de dominante rol van vroeger, terwijl er een versterking van de niet-agrarische functies plaats-
vindt. Tegelijk met de verkleining van de relatieve betekenis en met de omvorming van traditio-
nele agrarische bedrijfsvormen en sectoren beginnen de andere functies van het landelijk ge-
bied - zoals natuur en landschap, recreatie, waterberging, nieuwe bedrijvigheid en wonen - een
steeds vooraanstaander rol te spelen in de te maken afwegingen. De maatschappij in het alge-
meen wordt steeds meer ‘vragende partij’ waar het gaat om de kwaliteit en inrichting van het
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landelijk gebied, ook van het cultuurlandschap dat daarvan zulk een belangrijk deel uitmaakt.
Als boeren de gevraagde kwaliteit niet kunnen ‘leveren’ kan - in tegenstelling tot vroeger - ook
aan andere uitvoerders en beheerders van het cultuurlandschap worden gedacht.
Zoals de boeren van de toekomst in bepaalde gevallen ook activiteiten búiten het landbouwbe-
drijf kunnen hebben, is het eveneens mogelijk dat anderen van buiten de landbouw zich gaan
bezighouden met het beheer van het cultuurlandschap. Dit verschijnsel tekent zich nu al af en
neemt verschillende vormen aan: van een totale overname van bedrijf en beheer - zoals door
Natuurmonumenten in het Jisperveld - tot de inschakeling van vrijwilligers op het boerenbedrijf,
onder meer via de provinciale stichtingen Landschapsbeheer.

De hoeveelheid te beheren grond is aanzienlijk. Uit LEI-gegevens blijkt dat ongeveer 40.000
bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder zonder bedrijfsopvolging 322.000 hectare
landbouwgrond bezitten (en 137.000 hectare gepachte grond, cijfers 1997). Bij een leeftijds-
grens van 55 jaar zijn deze cijfers 223.000 resp. 88.000 hectare. De komende tien jaar kan dus
223.000 hectare landbouwgrond, oplopend naar 322.000 hectare binnen een periode van vijf-
tien jaar, op de markt beschikbaar komen, veelal weidegrond. Deze cijfers zijn echter met enige
onzekerheid omgeven. De problemen rond de bedrijfsopvolging lijken op grond van historische
gegevens vaak overschat te zijn en tegelijk kan vastgesteld worden dat bij een bedrijf waarvan
wel een opvolger is aangegeven bij nadere (economische) afweging toch afgezien wordt van
voortzetting. Deze factoren kunnen per saldo leiden tot een zowel lager als hoger grondaanbod.

beheer van natuur in het cultuurlandschap
De natuur op cultuurgrond is in het verleden sterk bepaald door het agrarisch grondgebruik dat
plaatselijk leidde tot verhoging van natuurwaarden maar ook, vooral in recente tijden, tot verar-
ming. Nu is binnen de landbouw de aandacht voor natuur sterk gegroeid. Binnen de economi-
sche marges van de bedrijfsvoering wordt actief - en succesvol - gezocht naar mogelijkheden
om meer ruimte aan natuur te bieden, en aanvullend wordt via agrarisch natuurbeheer een ex-
tra economische grondslag onder het bedrijf gelegd op basis waarvan natuur ‘geproduceerd’
kan worden. Het inkomen wordt verkregen uit de landbouw en uit de natuur. Agrarisch natuur-
beheer is mogelijk in samenhang met veel soorten economische landbouwactiviteiten, in de
praktijk variërend van gewasproductie tot kaasbereiding en verkoop aan huis.

De huidige ontwikkelingen binnen de landbouw maken dat de economische levensvatbaarheid
van agrarische bedrijven niet langer vanzelfsprekend is. Daarmee komt óók de vanzelfspre-
kendheid van agrarisch natuurbeheer als middel om grote gebieden buiten natuurgebieden te
beheren, in het geding. Alternatieven dienen dan ook doordacht te worden om op toekomstige
ontwikkelingen voorbereid te zijn. Hier lijkt (ook) een rol weggelegd voor bestaande terreinbehe-
rende organisaties, recreatieondernemers en ook samenwerkingsverbanden van burgers bij-
voorbeeld in de vorm van Community Land Trusts (zie kader). Beheersvormen met een zekere
mate van bedrijfsmatig economisch rendement dienen ontwikkeld te worden om de kosten te
kunnen beheersen.

Land Trusts in de Verenigde Staten
Ook in de VS bestaan grote zorgen om het verlies van landbouwgrond aan economisch meer rendabele
vormen van landgebruik, en het daaraan gekoppelde verlies van belangrijke waarden van het landelijk
gebied. Dit probleem speelt uiteraard sterker in en rond de metropolitane gebieden in de VS en de dicht-
bevolkte oostelijke Staten. In de jaren '80 is het instrument van Land Trusts ontwikkeld. Kern van deze
trusts is dat zij hetzij de volle eigendom dan wel bepaalde rechten op gronden overnemen (koop, schen-
king) van boeren onder de garantie dat deze gronden ‘in perpetuity’ landbouwgrond blijven. De constructie
kan ook worden toegepast op natuurgronden (wildlife habitat).
Het instrument is een belangrijk middel om stedelijke ontwikkeling tegen te gaan en het landschap open te
houden. Trusts zijn altijd opgezet op locaal initiatief. Middelen voor de aankoop van rechten of het volle
eigendom zijn afkomstig van particulieren (fund raising), de Staat en de Federale overheid. Farm Trusts
richten zich op het behoud van landbouwgrond. Community Land Trusts richten zich op natuurbehoud, en
het behoud van culturele, economische en sociale bronnen in het landelijk gebied. Zowel de trustorganisa-
tie als de betrokken landeigenaren worden fiscaal gunstig behandeld.

Bron: Land Trust Alliance: www.lta.org
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bijlage 10
lijst van gebruikte afkortingen

ARBO Arbeidsomstandigheden
BOC Bedrijfs Omgevings Certificaat
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy
BTW Belasting op Toegevoegde Waarde
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CSD (CDO) Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
ELM Europees Landbouw Model
EU Europese Unie
EUREPGAP Euro-Retailer Produce Working Group principles of Good Agricultural Practice
FAO Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties
FNRS Federatie van Nederlandse Rijscholen
FVO Food and Veterinairy Office (van de Europese Unie)
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie
GLP Goede Landbouw Praktijk
HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points; methode van certificering
ICWD Interfacultair Centrum voor Welzijn van Dieren in Utrecht
ID Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid Lelystad
IKB Integrale Keten Bewaking
IPO Interprovinciaal Overleg
KKM Keten Kwaliteit Melk
LEI Landbouw-Economisch Instituut
LLTB Limburgse Land- en Tuinbouwbond
LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
MKZ Mond- en Klauwzeer
NCR Nationale Coöperatieve Raad
NDR Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
NHS Stichting Nederlandse Hippische Sportbond
NOC/NSF Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie
NRLO Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
NVA Nederlandse Voedsel Autoriteit (in oprichting)
OECD (OESO) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PVV Productschap voor Vee en Vlees
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RLG Raad voor het Landelijk Gebied
RO Ruimtelijke Ordening
RVV Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees
SER Sociaal-Economische Raad
SPN Stichting Streekeigen Producten Nederland
SKV Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
VCN Voedings Centrum Nederland
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VS Verenigde Staten van Amerika
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WTO World Trade Organization; organisatie van Verenigde Naties voor wereldhandel
WUR Wageningen Universiteit en Research
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