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Verminderen - de grens is bereikt

Voor milieu is sturing veestapel nodig
Als de dierrechten en melkquota vervallen in 2015, groeit waarschijnlijk de veestapel. Omdat milieudoelen dan niet gehaald worden lijkt sturing noodzakelijk.
Liefst zo dat het ondernemerschap en innovatie op het boerenbedrijf stimuleert.
Nederlandse en Europese milieuwetgeving
dwingen Nederland en de veehouderij om te
produceren binnen de milieugebruiksruimte.
Dat is een variabele ruimte die op basis van
het huidige milieubeleid beschikbaar is.
Aanscherping van de milieuwetgeving betekent
nu dat veehouders minder dieren kunnen houden. Pogingen vanuit de sector om emissies
te verminderen en zo meer dieren te kunnen
houden zijn meestal gericht op slechts één
van de probleemstoffen. Dat laat overschrijding van de ruimte voor andere stoffen
gewoon toe. De milieugebruiksruimte blijft
daarmee dus beperkt, en dat staat haaks
op de te verwachten groei van de veestapel
na 2015.
In opdracht van EL&I formuleerde Capgemini
Consulting daarom samen met Alterra een
aantal mogelijke sturingsinstrumenten, waar-

regelen tegen uitstoot van milieuvervuilende
stoffen, dan kun je meer dieren houden’,
vertelt Hermans.
Voor de derde optie is wel een ICT-omgeving
van er drie nader uitwerkt zijn. Het eerste
nodig waarin zeer veel verschillende gegeinstrument gaat uit van de bestaande situatie
vens samen kunnen komen die boeren en
van dierrechten voor varkens en pluimvee.
beleidsmakers moeten kunnen raadplegen.
Met dit verschil dat dierrechten ook gaan gelZulke aanpassingen kosten wat tijd, maar zijn
den voor melkvee en eventueel andere diereen investering voor de toekomst, aldus de
soorten. ‘Binnen dit instrument kun je verder
onderzoekers. Je stimuleert boeren tot innonadenken of je toestaat dat een boer uit bijveren en je ontwikkelt een overzichtelijk
voorbeeld Brabant dierrechten mag kopen van systeem waarmee je de milieueffecten op de
een boer uit Groningen. En of een boer met
voet kunt volgen. Dat verandert handhaving
varkens ook dierrechten van melkvee mag
en risicobeheer, maar kan het wel eenvoudiger
gebruiken om zijn varkensstapel uit te breiden. maken.
De overheid bepaalt het beschikbare aantal
dierrechten’, vertelt onderzoeker Tia Hermans
van Alterra.
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gaat uit van de verantwoordelijkheid van het
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individuele boerenbedrijf. ‘De overheid bepaalt
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Kies je als bedrijf voor innovatieve maat-

Veel varkenshouders in de knel
Tweederde van de Nederlandse varkenshouders kan niet genoeg investeren om
in 2013 te voldoen aan de eisen die de
overheid heeft gesteld aan ammoniakemissies en dierenwelzijn. Dat blijkt
uit onderzoek van het LEI.

‘Veel varkenshouders hebben de afgelopen jaren maar
weinig verdiend, waardoor ze weinig reserves hebben’.

‘Veel varkenshouders hebben de afgelopen
jaren maar weinig verdiend, waardoor ze weinig reserves hebben’, licht onderzoeker Willy
Baltussen toe. ‘Daarnaast krijgen de bedrijven
als ze voldoen aan de eisen niet meer voor
hun varkens. Zeggen bijvoorbeeld slagers en
supermarkten voor de lange termijn toe een
paar cent per kilo meer te betalen voor vlees
dat aan nieuwe welzijnseisen voldoet, dan
ontstaat er bij veel varkenshouders wel investeringsruimte.’ Daarnaast zou de overheid
kunnen besluiten om de varkenshouders tegemoet te komen, want de eisen liggen hoger
dan Europa voorschrijft.
Baltussen verwacht dat door de maatregelen
een deel van de bedrijven versnelt zal stoppen, en dat de kans groot is dat de varkensstapel op de korte termijn met tientallen
procenten krimpt. ‘Nu kun je op basis van
dit rapport concluderen dat de varkenssector
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in het algemeen niet kapitaal krachtig genoeg
is. Maar je moet beseffen dat de lat bijvoorbeeld ten aanzien van ammoniakemissie en
het welzijn van dieren ook hoog wordt gelegd,
hoger dan bij vleeskalveren, koeien en pluimvee. Als je dit soort eisen bij rundvee en pluimvee gaat stellen, gaat waarschijnlijk hetzelfde
verhaal op.’
Met de regelgeving zou per 2013 de milieubelasting van de varkenshouderij sterk
afnemen door een lagere ammoniakemissie
en ontlasting van de mestmarkt, en het welzijn van varkens verbeteren. De Tweede
Kamer heeft vanwege de grote economische
gevolgen inmiddels besloten de wettelijke aanscherping te versoepelen, vooral op het terrein van dierenwelzijn, waaronder vierkante
centimeters leefruimte.
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