Achtergrondbericht 1: Kort nieuws
Er komt een Platform Verduurzaming voedsel voor het vergroten van het
aanbod van marktgerichte duurzamere producten. Er worden afspraken
met de keten gemaakt om meer duurzame groenten, fruit, vlees en vis
aan de man te brengen.
In 2010 komt er een campagne tegen voedselverspilling. Consumenten
gooien naar schatting voor ongeveer 1,6 miljard euro aan voedsel weg.
De totale voedselketen verspilt voor ongeveer 2 miljard bij de productie.
In 2015 moet de voedselverspilling 20% minder zijn.
In het kader van de Nota Duurzaam voedsel en de beleidsagenda
Duurzame voedselsystemen heeft het kabinet 6 miljoen euro beschikbaar
voor het Programma Innovaties Eiwitketens. Hiermee kan het aanbod van
duurzame plantaardige alternatieven voor dierlijke producten
gestimuleerd worden.
Volgend jaar komt er een eerste Staat van het voedsel. Dit is een jaarlijks
inzicht in ontwikkelingen rond voedsel.
In 2010 vinden er maatschappelijke consultaties plaats over de integratie
van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de
Boswet. De nieuwe wet wordt in 2011 van kracht. Dit is belangrijk voor de
gewenste vermindering van de regeldruk.
Nederland wil in 2010, het internationaal jaar van de biodiversiteit, in
internationaal verband afspraken maken over de aanpak van het
biodiversiteitsverlies.
In 2010 onderneemt het ministerie van LNV initiatieven om ontbossing
voor de aanleg van palmolieplantages tegen te gaan. Er wordt een
bijeenkomst met andere landen georganiseerd over illegale houtkap in het
kader van het Bossenforum van de Verenigde Naties.
Voortijdig schoolverlaten in het groen onderwijs mag in 2010 maximaal
20% zijn. Het kabinet wil in 2010 5.000 ‘groene’ stageplaatsen creëren.
Het ministerie besteedt in 2010 5,5 miljoen euro aan innovatieve
proefprojecten in de visketen. Samenwerking tussen vissers,
ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten staat
hierbij centraal. LNV maakt hierbij gebruik van het Europees Visserij
Fonds (EVF).
Het ministerie van LNV stimuleert duurzame consumptie en productie. In
2010 moet 2,8% van de veehouderijsystemen integraal duurzaam en
diervriendelijk zijn. In 2011 ligt dit percentage op 5%. Via het aanvullend
beleidsakkoord stelt het kabinet hiervoor in 2010 10 miljoen euro extra
middelen beschikbaar. Ook heeft de overheid in 2010 10,5 miljoen euro
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en in 2011 ongeveer 11,5 miljoen euro beschikbaar voor diervriendelijke
en duurzame stallen uit Europese landbouwgelden.
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De inkomenssteun uit het Europees landbouwbudget wordt in de
toekomst gekoppeld aan maatschappelijke prestaties op het gebied van
voedselveiligheid, het in stand houden van landschap en natuur en de
zorg voor milieu en dierenwelzijn.
Er is in 2010 en 2011 22 miljoen euro per jaar voor het stimuleren van
dier- en milieuvriendelijke productiemethoden, een brede
weersverzekering, een vaarvergoeding in waterrijke landbouwgebieden,
en de introductie van een identificatie- en registratiesysteem voor
schapen en geiten. Nederland krijgt bovendien 16 miljoen euro voor
ondersteuning van onder meer kwaliteit van natuur en water, innovatie en
duurzame energie.
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