Afnemende financiering efficiënt benutten

Partners in
onderzoek

Het Praktijkonderzoek Veehouderij dient op verzoek van het Productschap Vee en Vlees elk
jaar een werkplan in voor onderzoek ten behoeve van de varkenshouderij. Het PVV heeft
jaarlijks een bedrag beschikbaar voor praktijkonderzoek. De financiële middelen zijn
afkomstig uit productschapsheffingen.
Het productschap stelt elke drie jaar een financieringsplan op voor praktijkonderzoek.
Momenteel is daarin opgenomen dat het onderzoeksgeld de komende jaren geleidelijk
afneemt. Dit heeft alles te maken met het feit dat het aantal varkens in Nederland afneemt
en dat daardoor minder inkomsten uit heffing bij het PVV binnenkomen. De Commissie
Varkenshouderij, waarin LTO, NVV en fokkerijorganisaties vertegenwoordigd zijn, adviseert
het PVV-bestuur over de uitgaven en ingediende projectvoorstellen voor het onderzoek. De
Commissie bepaalt de prioriteiten voor het onderzoek. Nu de financiering voor onderzoek
afneemt is dit dus een belangrijke taak. Het Praktijkonderzoek Veehouderij kan overigens
zelf voorstellen voor de prioritering aandragen.
Resultaten uit onderzoek en met
name praktijkonderzoek kunnen
belangrijk zijn bij beslissingen die
elke varkenshouder voor de
toekomst moet nemen. Het is dus
van belang om de afnemende
onderzoeksfinanciering efficiënt en
effectief te benutten. De Commissie
Varkenshouderij heeft dan ook de
opdracht verstrekt aan het Praktijkonderzoek Veehouderij om samen
met een aantal varkenshouders een
langetermijnvisie voor de varkenshouderij met bijbehorende knelpunten op te stellen en hierop het
toekomstig onderzoek te enten.
Afgelopen maanden heeft een klein
groepje varkenshouders intensief
nagedacht over de toekomstvisie
van de gehele varkenshouderij in
Nederland. Het was voor mij verrassend om te zien hoe ambitieus
de toekomst werd geschetst door
de varkenshouders, en dat in deze
moeilijke tijden. De lat werd hoog
gelegd, waarbij de knelpunten
helder in beeld zijn gebracht. De
notitie zal niet alleen geschikt zijn
om nieuwe onderzoeksvoorstellen
op te baseren, maar zeker ook als
eye-opener voor de sector en sectorgenoten. De notitie zal daarom
breed worden verspreid en door de organisaties in de varkenshouderij worden besproken.
Voor toekomstig onderzoek zullen de verschillende klankbordgroepen, waarin NVV en LTO
vertegenwoordigd zijn, op basis van de toekomstvisie nieuwe voorstellen bespreken. Deze
klankbordgroepen zijn tot nu toe ingezet om voortgang en eindresultaten van onderzoeken
met de onderzoekers te bespreken. De taak van de klankbordgroepen wordt nu dus uitgebreid. Ik verwacht dat dit waardevolle ideeën op zal leveren, mede omdat de leden van de
klankbordgroep nu ook al enthousiast meedenken over de voortgang van de onderzoeken
en zeer betrokken zijn bij het praktijkonderzoek.
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