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Introductie

▪

2017: Ketenvisie Platform Melkgeitenhouderij “Gezond
Vertrouwen & Vertrouwd Gezond”

▪
▪

2018: toekomstvisie LNV

▪

Sectorplan “Versnellen verduurzaming van de
melkgeitenhouderij”

▪

De afgelopen maanden is gewerkt aan uitwerking van het
sectorplan in een implementatieplan

2019: LNV > met 5 sectoren toewerken naar concrete
afspraken en doelen

Inhoud

1. Uitgangspunten en aanpak
2. Uitwerking per thema
3. Monitoring en communicatie
4. Budget en financiering

Uitgangspunten en aanpak (1)

▪ Basis-aanpak: continu verbeteren

▪ Aanpak rond interventies:
▪ Beschikbare instrumenten
● DGZK
● Kwaligeit

Uitgangspunen en aanpak (2)

▪ Aansturing/governance

Uitwerking per thema

▪ Thema’s en doelen/ambities uit het sectorplan
overgenomen

▪ Per thema
● Introductie – waar gaat het over
● Fase – in welke fase is het thema
● Doel/ambitie
● Acties (en budget) wie doet wat wanneer

Dierenwelzijn algemeen
▪

Intro

● Er is een monitor obv maatregelen, als onderdeel van DGKZ

▪

Doel: verbeteren van dierenwelzijn

● Ontwikkelen monitor om dierenwelzijn o.b.v. dier-

gebonden indicatoren in beeld te brengen, monitoring opzetten, doelen
formuleren, aanpak voor verbetering toepassen

▪

Acties

1. 2020 assessment huidige monitor
2. 2021 verkenning ontwikkeling diergericht monitor via b.v. Geitkompas
3. 2022 start monitoring
4. 2023 formuleren doelen

Dierenwelzijn zorg voor jonge dieren
▪

Intro

● Prioriteit bij bokjes, 2020 aanpassing I&R, inzet op 2 maatregelen:
thuis opfokken bokjes en duurmelken.

▪
▪

Doel: terugdringen sterfte jonge dieren
Acties

1. 2020 aanpassen I&R regeling, inclusief afstemming gebruik definities
met LNV

2. 2021 aanpassen benchmark/dashboard i.o.m. GD en Elda
3. Vanaf 2020: stimuleren thuis opfokken bokjes, platform overlegt met
LNV en provincies

4. 2021: onderzoek naar duurmelken om tot advies/norm te komen (GD)
5. 2021: werken aan instrument voor ondersteuning rond opfok jonge
dieren (LamOK)

Antibiotica
▪

Intro: in veel sectoren al aanpak voor registratie
antibiotica inclusief streefwaarden die door de onafhankelijke SDa (Diergeneesmiddelenautoriteit) worden vastgesteld.
Advies Sda: monitoring is op zijn plaats voor de geitensector

▪

Doel: Opzetten monitoring, op basis waarvan Sda tot een advies
komt. Dit advies is vervolgens vertrekpunt voor sectordoelen.

▪

Acties:

1. 2020 opzetten registratiesysteem in 2020 → offertes opgevraagd
2. 2021: advies Sda rond streefwaarden
3. 2022: sector formuleert doelen
4. 2023: programma gericht op kennisontwikkeling en deling gericht op
halen van doelen

Zoonosen (Salmonella)
▪

Intro: salmonella veroorzaakt sinds voorjaar 2016 op
een aantal bedrijven problemen rond de aflamperiode

▪

Doel: ontwikkeling programma voor bestrijding en preventie van
salmonellose.

▪

Acties:

1. 2020/2021 Uitvoeren onderzoek door GD naar mogelijkheid om
programma salmonella onverdacht te starten en een
prevalentieonderzoek uit te voeren.

2. GD heeft een voorstel gemaakt. Vooral zoektocht naar financiering.

Maatschappij
▪

Intro: de sector heeft al een programma gericht op
communicatie met de maatschappij (Ontdek de Geit)
dit programma maakt deel uit van DGKZ. Daarnaast is begin 2020
een Raad van Advies ingesteld voor DGKZ.

▪
▪

Doel: voortzetting Ontdek te Geit, versterken Raad van Advies
Acties

1. 2020: binnenhalen NGO’s in Raad van Advies
2. 2020: bespreken aanpak in Raad van Advies
3. 2020: voortzetting ontdek de geit incl rol in DGZK
4. 2020: zichtbaar maken communicatieactiviteiten in monitoring
5. 2022: opnemen geiten sector in Agrifoodmonitor (= imagomonitoring,
gefinancierd door LNV)

Energie en klimaat (1)
▪

Intro: rond energie werkt de sector al met een
energiescan. Rond broeikasgasemissies worden momenteel metingen
uitgevoerd aan methaanemissies (en ammoniak) in praktijkstallen

▪

Doel: klimaat → start met inventarisatie op basis van huidige
metingen en verkennend onderzoek
Energie → 2022: 100% geitenhouders DGZK incl energiescan

▪

Acties (klimaat)

1. 2021: emissiemetingen praktijk beschikbaar en op agenda werkgroep.
2. 2021: onderzoek naar beschikbare kennis en toe te passen
maatregelen om emissie te reduceren (voer, enterisch en vanuit stal).
Inclusief verschil product-footprint (markt) en emissieregistatie
(overheid). Mogelijk onder te brengen in klimaatonderzoek min LNV

Energie en klimaat (2)
▪

Acties (klimaat, vervolg)

3. 2022: definieren vervolgstappen en eventueel vervolgonderzoek
4. Vanaf 2020: onderwerp op agenda platform, inclusief overzicht van
actuele ontwikkeling in andere sectoren.

▪

Acties (energie)

1. 2020: evaluatie huidige inzet energiescan en beloning door werkgroep
2. 2021: implementatie aangepaste aanpak rond energiescan

Kringlooplandbouw
▪

Intro: prioriteit binnen het sectorplan, sluit aan bij
visie van min LNV.

▪
▪

Doel: nog niet vastgesteld
Acties

1. 2021: opstelling notitie met concretere definitie kringlooplandbouw en
bijbehorende indicatoren

2. 2021: inventarisatie huidige stand van zaken geitensector op basis van
beschikbare gegevens waaronder bedrijveninformatienet.

3. 2021: op agenda Adviesraad voor advies/onderzoeksagenda
4. 2022 en later uitvoeren onderzoeksagenda

Biodiversiteit
▪

Intro: biodiversiteit gaat zowel over diversiteit in planten en dieren als om drukfactoren als stikstofemissies

▪
▪

Doel: nog geen concreet doel, eerste stap is verkenning
Acties

1. 2020: inventarisatie stand van zaken andere sector, zowel
grondgebonden (melkvee) als intensief (varkens/pluimvee)

2. 2020 Agenderen voor de adviesraad: wat zijn zinvolle en effectieve/
relevante acties voor de geitensector. Bij relevantie gaat het met
name op de daadwerkelijke impact op biodiversiteit om te voorkomen
dat er vooral op symbolische maatregelen. Vervolgacties 2021 en later

3. Geitenhouders worden gestimuleerd om aan te sluiten bij regionale
biodiversiteitsprojecten vanaf 2021

Volksgezondheid
▪

Intro: acties mede op basis van VGO onderzoek dat
nu in uitvoering is.

▪

Doel: resultaten VGO onderzoek leidend voor prioriteit, los daarvan is
er behoefte aan doorkijk naar langere termijn: stalsysteem van de
toekomst i.r.t. emissies en dierenwelzijn

▪

Acties

1. 2021: Opstarten ontwerp integraal stalsysteem (financiering LNV)
2. Eind 2021: op basis van VGO onderzoek nadere acties formuleren
3. 2023: ontwikkelen aanpak voor implementatie van (onderdelen van)
duurzaam stalsysteem

Monitoring
▪

Monitoring belangrijk onderdeel van de aanpak.

● Van belang voor intern proces
● Maar eventueel ook voor externe verantwoording

▪

Inhoud

● Prestatie en procesmonitoring
● Bron: steekproef (BedrijvenInformatieNet of hele populatie)

▪

Aansturing/governance

● Wie neemt het initiatief en wat is het exacte doel

▪

Actie:

1. Afstemming met het min LNV, die is zelf ook bezig met opzet
monitoring rond duurzame veehouderij

Communicatie
▪

Online starten

● Bestuur Platform Melkgeiten
● Bestuur LTO vakgroep
● Bestuur NGZO

▪

Vervolg met live meetings

● Stuurgroep DGZK
● Raad van Advies DGZK
● Leden NGZO
● Leden LTO en overige melkgeitenhouders via bijeenkomsten; 3

bijeenkomsten (Noord, Midden, Zuid), uitnodigingen via LTO vakgroep
en via NGZO leden naar bij hen aangesloten geitenhouders

▪

Vakbladen, persbericht etc.

Budget en financiering
▪

Begroting: veelal indicatief, voor sommige onderdelen obv offertes

Thema

1. Dierenwelzijn totaal
2. Antibiotica totaal
3. Zoonosen totaal
4. Maatschappij totaal
5. Energie en klimaat totaal
6. Kringlooplandbouw totaal
7. Biodiversiteit totaal
8. Volksgezondheid totaal
9. Monitoring totaal
10. Communicatie totaal
Overall totaal

2020

128
322
204
49
12
2
15
5
PM
15
753

2021

114
7
11
49
75
47
3
143
PM
15
463

2022

63
39
11
72
57
42
3
138
PM
15
441

2023

63
37
0
47
57
42
3
138
PM
15
404

2024

64
37
0
72
57
42
3
94
PM
15
385

Budget Inzet
totaal sector
433
443
225
288
257
176
28
518
PM
77
2445

98
83
25
13
72
36
18
158
PM
77
580

budget
derden
335
360
200
275
185
140
10
360
PM
0
1865

Budget en financiering
Thema

Toelichting/mogelijke financiering

1. Dierenwelzijn totaal

Het onderzoeksbudget is opgenomen in een PPS voorstel, 50%
financiering door LNV
Belangrijkste onderdeel is opzet van antibiotica databank. Verwacht
wordt dat financiering door de sector moet worden ingevuld
Belangrijkste onderdeel is onderzoek naar Salmonella, is opgenomen
in een PPS voorstel, 50% financiering door LNV
Is met name voortzetting bestaande activiteiten rond ontdek de geit.
Dit budget is reeds begroot. De geplande tweejaarlijkse
imagomonitoring kan mogelijk in de monitor van LNV worden
ondergebracht en wordt dan door LNV gefinancierd (50k totaal)
Gekeken wordt naar de mogelijkheid om het onderzoeksdeel in de
klimaatenvelop onder te brengen. Dit zou dan 100% financiering door
LNV betekenen.
Het onderzoeksbudget is opgenomen in een PPS voorstel, 50%
financiering door LNV
Het onderzoeksbudget is opgenomen in een PPS voorstel, 50%
financiering door LNV
Het belangrijkste onderdeel is hier het ontwerptraject voor een
toekomstbestendig stalsysteem. Gekeken wordt naar de mogelijkheid
om dit via LNV te financieren.
PM

2. Antibiotica totaal
3. Zoonosen totaal
4. Maatschappij totaal

5. Energie en klimaat totaal

6. Kringlooplandbouw totaal
7. Biodiversiteit totaal
8. Volksgezondheid totaal

9. Monitoring totaal
10. Communicatie totaal

Vervolgstappen Implementatieplan

wie
Schrijfstuk delen
Prioriteiten stellen en keuzes maken

LTO, NGZO, LNV

Toetsing achterban LTO
Toetsing achterban NGZO
Toetsing Stuurgroep DGZK

Toetsing Raad van Advies DGZK
Vaststellen Implementatieplan

Platform M.G.

Uitvoering

Platform M.G.

