
Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020
Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!
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De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en 

prijs zijn niet meer maatgevend. Ook dierenwelzijn, gezondheid van mensen, milieu, 

overlast en voedselveiligheid tellen mee. Samen met alle betrokkenen wil de provincie 

duurzaamheid stimuleren. Want daardoor verbetert niet alleen de kwaliteit van de vlees-

sector, maar ook de vitaliteit van het gehele Brabantse buitengebied; een plek waar 

mensen graag wonen, werken en ontspannen. Veehouderijen zullen de weg in moeten 

slaan naar verduurzaming om hun bestaansrecht te behouden. Alleen veehouderijen die 

daarin de komende jaren flinke stappen zetten en vernieuwen, verdienen ruimte voor 

nieuwe initiatieven. 

Met de grootste veedichtheid van Nederland is het maatschappelijk en economisch 
belang van de veehouderij in Brabant groot. Agrarische activiteiten zorgen voor 
voedsel, welvaart en werk. Vlees- en zuivelproducten van Brabantse bodem vinden 
hun weg tot ver buiten de regio. De afgelopen decennia ontwikkelden veehoude-
rijen zich, binnen de geldende regels van de overheid, tot grootschalige, intensieve 
bedrijven. Hoe groter hoe beter, was het devies. 

Rem op groei
Maar er zijn grenzen aan die groei. Veel mensen in het landelijk gebied vinden dat 
de maat vol is, zelfs bewoners die al van oudsher op het platteland wonen. Er zijn, 
vindt men, eenvoudigweg te veel dieren die voor te veel overlast en gezondheidsri-
sico’s zorgen. Denk aan het stank, mestoverschot, dierenwelzijn en de verspreiding van 
ziektes, zoals Q-koorts en varkenspest. Ook landelijk is er volop discussie: Zijn groot-
schalige veehouderijen nog wel wenselijk? Is de prijs van ‘kiloknallers’ maatschappelijk 
gezien niet veel te hoog? Om de groei af te remmen, bepaalde de provincie in 
2011 dat veehouderijen niet meer ruimte in beslag mogen nemen dan 1,5 hectare. 
Daarmee werd op een rekenkundige wijze paal en perk gesteld aan de omvang van 
intensieve veehouderijen. 

Door dit strikte beleid en het maatschappelijk verzet voelen veehouders zich op 
hun beurt miskend en te veel beperkt in hun ruimte om te ondernemen. Er bestaan 
volgens de sector onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden, ook niet voor duurzame 
initiatieven, terwijl veel bedrijven juist moeten groeien om het hoofd boven water 
te houden. In de huidige markt waar supermarkten consumenten lokken met kilo-
knallers, hebben veehouders door de kleine marges vaak geen andere keuze dan 
nog méér produceren tegen nog lagere kosten Een neergaande spiraal die moeilijk te 
doorbreken valt. Of toch wel?
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Nieuw beleid
De provinciale overheid wil – samen met alle betrokkenen – de juiste oplossingen 
vinden en lokaal maatwerk bieden. Door op een slimme manier om te gaan met 
ideeën, middelen en regels, is vaak veel meer mogelijk dan nu. De provincie wil 
daaraan bijdragen door ontwikkelruimte te bieden aan veehouderijen. Maar daar 
staat wel iets tegenover: bedrijven moeten ruimte verdienen door stappen te zetten in 
verduurzaming! Maar veehouders moeten ook een eerlijke prijs voor hun producten 
krijgen. Daarmee wordt verduurzaming ook betaalbaar. Dat is de kern van het nieuwe 
beleid. Met als doel: al het vlees en alle veehouderijen duurzaam in 2020!

Goede balans
In 2020 zijn alle nog bestaande veehouderijen omgevormd tot duurzame en 
zorgvuldige bedrijven: ondernemingen die het dier centraal stellen, oog hebben voor 
de volksgezondheid, gebruikmaken van de best beschikbare technologie en weinig 
overlast geven. Zo ontstaat een goede balans tussen de belangen van veehouders en 
die van omwonenden, milieuorganisaties en andere betrokken partijen. 

Duurzaam: respect voor mens en dier
Duurzaam staat voor: produceren met respect voor mens en dier. Dierenwelzijn, 
gezondheid, voedselveiligheid, gesloten kringlopen en minimale uitstoot en overlast 
staan daarbij centraal. Ook moeten bedrijven goed passen in hun omgeving, bijvoor-
beeld door deze te verspreiden of juist te concentreren in een gebied. Ook beter 
contact tussen ondernemer en omwonenden kan wederzijds begrip stimuleren. Dit 
betekent dat de omgeving ook mee moet doen in het nadenken over oplossingen. 
Deze maatregelen, voorgesteld door de Commissie Van Doorn, vormen de basis van 
het nieuwe beleid. De sector zal samen met de provincie een ‘duurzaamheids maatlat’ 
ontwikkelen, waarmee veehouders kunnen aantonen dat ze voldoen aan de steeds 
strengere eisen van duurzaamheid. Van ‘groot, groter, grootst’ gaan bedrijven nu naar 
‘goed, beter, best’.
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Luchtwassers
Een voorbeeld uit de praktijk: nieuwe luchtwassers. Veehouders zijn verplicht 
luchtwassers te installeren om de stank en ammoniakuitstoot van stallen te 
beperken. Controleurs komen af en toe langs om erop toe te zien dat deze 
luchtwassers ook daadwerkelijk aan staan. Deze persoonlijke bezoeken zijn 
binnenkort verleden tijd. Alle nieuwe luchtwassers worden namelijk voorzien van 
een digitaal volgsysteem. Veehouders kunnen op hun mobieltje of computer zien 
hoe de luchtwassers functio neren. Wanneer een luchtwasser uitvalt, krijgen ze 
meteen een alarm. Boeren die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, 
kunnen ook controleurs en zelfs hun buren laten inloggen, zodat ook zij informatie 
krijgen over de uitstoot en het energieverbruik. Zo dragen deze ondernemers 
bij aan meer duurzaamheid en werken ze niet tégen, maar juist sámen met hun 
omgeving.     

Duurzaam vlees in het schap
Tot zover de aanbodzijde. Maar hoe zit het met de vraag? Zullen consumenten 
voldoende van hoogwaardig vlees aanschaffen om de productie rendabel te maken 
en te houden? Ook daaraan is gedacht. In het ‘Verbond van Den Bosch’ (een alliantie 
van veehouders, vleesverwerkende bedrijven, supermarkten, maatschappelijke organi-
saties en de provincie) is onder meer afgesproken dat supermarkten vanaf 2020 
alleen nog maar duurzaam vlees zullen verkopen. Een baanbrekend besluit, want 
hierdoor zal de vraag fors toenemen. Dit stimuleert veehouders de komende jaren om 
steeds duurzamer te gaan produceren. Kortom, duurzaamheid heeft de toekomst!
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