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Onderwerp: Reactie op advies Raad voor het Landelijk Gebied 'Voor het kalf verdronken is..' 

Geachte Voorzitter, 

Op 5 september 2001 heb ik het advies 'Voor het kalf verdronken is..' ontvangen van de Raad voor het 
Landelijk Gebied. Dit advies is het antwoord op mijn adviesaanvraag van 21 juli 2000 over de toekomst van 
de dierhouderij in Nederland.  

Hierbij bied ik u mijn reactie op dit advies aan. 

Hoofdlijnen van het advies 
 
De Raad voor het Landelijk Gebied heeft een beschrijving en verkenning gegeven van de dierhouderij in de 
samenleving en ontleent hieraan 2 uitgangspunten voor het advies, namelijk dat dierhouderij altijd een 
belangrijke rol zal spelen, en dat dierhouderij zal moeten voldoen aan maatschappelijke voorwaarden.  
Ketens zijn vaak niet meer dan losse schakels met zwakke verbindingen, maar zijn belangrijk. 
De ondernemers in de dierhouderij zullen maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen op ecologische, 
economische en sociaal-culturele grondslag en moeten bijdragen aan maatschappelijke doelen, ook als dat 
hogere eisen stelt dan wettelijk verplicht. Hierbij zijn dierenwelzijn, voedselveiligheid en omgevingskwaliteit 
van groot belang.  
De raad heeft een eerste operationalisering van de voorwaarden voor 'maatschappelijk ondernemen' 
opgesteld en heeft daarnaast al de contouren van een transitieplan geschetst met als doel de omslag naar 
'maatschappelijk ondernemen' in de dierhouderij binnen 10 (deels 15) jaar te realiseren. Om dit te kunnen 
realiseren is onder meer regie van het veranderingsproces nodig door een minister van LNV met 
coördinerende bevoegdheden. 

Reactie op de hoofdlijnen van het advies 
 
De raad heeft het advies over de toekomst van de dierhouderij geschreven in de periode dat de MKZ-crisis is 
uitgebroken, waarbij enkele zwakke kanten van de veehouderij werden blootgelegd. 

Deze crisis is voor mij aanleiding geweest om een denkgroep onder leiding van de heer Wijffels te vragen in 
korte tijd te adviseren over perspectieven voor een duurzame veehouderij in Nederland. De denkgroep 
Wijffels heeft in mei 2001 advies uitgebracht en de kabinetsreactie daarop heb ik u op 7 september 2001 
doen toekomen. Voorts breng ik in herinnering dat het kabinet u op 20 juli 2001 het standpunt op het advies 
'Grondgebonden veehouderij: regionaal maatwerk' van de commissie Koopmans heeft gezonden. 
De MKZ-crisis en het advies van de denkgroep Wijffels hebben de advisering van de Raad voor het Landelijk 
Gebied over het perspectief van de veehouderij gekruist. Mijn reactie op het onderhavige advies plaats ik in 
het in gang gezette beleidsproces naar aanleiding van het advies van de denkgroep Wijffels en de 
kabinetsreactie daarop. 

De raad heeft een waardevol advies uitgebracht waarin een visie op de toekomst van de veehouderij in ons 
land is neergelegd. Die visie komt in grote lijnen overeen met de adviezen van de commissie Koopmans en 
van de denkgroep Wijffels. Er is overeenstemming over de richting die op de thema's dierenwelzijn, 
diergezondheid, voedselveiligheid, de rol van ketens en plattelandsbeleid moet worden ingeslagen. 
De raad is al een stap verder gegaan dan het neerleggen van een visie over de toekomst van de dierhouderij 
en heeft bijdragen geformuleerd over vervolgstappen in het veranderingsproces. Ik waardeer dat zeer en 
maak daar gebruik van bij de uitvoering van het werkprogramma dat is opgenomen in de kabinetsreactie op 



het advies van de denkgroep Wijffels. 
Het realiseren van een duurzame sector vraagt grote inspanningen van de verschillende betrokken partijen in 
het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Het kabinet wil het proces van verandering 
actief bevorderen. Het kabinet neemt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid op de terreinen diergezondheid, 
dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, extensivering van grondgebonden veehouderij en plattelandsontwikkeling. 
Er is op deze terreinen een groot aantal beleidsinitiatieven genomen ten behoeve van het 
veranderingsproces. Daarnaast voer ik overleg met de sector om die te bewegen om met werkplannen voor 
het realiseren van de noodzakelijke omslag in de dierhouderij te komen. In mijn brief van 20 november 2001 
bent u hierover geïnformeerd. Conform mijn eerdere toezegging zal ik de Kamer in het voorjaar van 2002 
rapporteren over de voortgang en resultaten van deze aanpak.  

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

mr. L.J. Brinkhorst  

 


