
 KLIMAAT 

• Verantwoorde alternatieve energieproductie (zon, wind, nieuwe varianten) 
wordt gestimuleerd en beloond.

• Mestbeleid krijgt verfijnd en forfaitair spoor dat recht doet aan de diversiteit van 
bedrijven.

• Integraal bodembeheer (zonder nieuwe wetgeving) is mogelijk voor iedere 
ondernemer.

• Verwaarding mineralen en bodemverbeteraars (vaste mest, dikke fractie, 
mineralenconcentraat) past in bedrijfsvoering.  

• Lagere fosfaat- en stikstofproductie huidige veestapel wordt gerealiseerd en 
daarmee (goedkopere) ontwikkelruimte.

• Nieuwe derogatie op gewasniveau of bedrijfsniveau, met diverse pakketkeuzes, 
wordt per 2022 ingevoerd met pilots in 2020/21. 

• Verantwoorde ontwikkeling diverse sectoren in relatie tot dier- en fosfaatrechten 
(varkens, pluimvee, melkvee, vleesvee) en andere sectoren (bijvoorbeeld geiten) 
is mogelijk.

• In de mestketen wordt vanuit iedere schakel op een eerlijke manier 
samengewerkt.

 STAD EN PLATTELAND

• Meer grondgebondenheid (bijvoorbeeld voor melkvee, geitenhouderij, 
vleesveehouderij) leidt tot nieuw bedrijfsperspectief sectoren.

• Nieuwe stallen (met minder emissies en betere diergezondheid) worden 
toegelaten.

• Stikstofimpasse wordt doorbroken zodat ontwikkeling na de PAS mogelijk blijft.

• Maatregelen en acties droogte (indien nodig) en klimaatverandering 
(structureel) worden in gang gezet.

• Waterkwaliteit, -kwantiteit en bedrijfsrendement worden beter via DAW-aanpak 
van onderop.

• Inspanningen boeren en tuinders bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
worden beter gewaardeerd.

• Verbeteren biodiversiteit is onderdeel van ambities regio’s en sectoren.

 VOEDSEL EN GEZONDHEID

• Verdere emissiereductie met behulp van voldoende beschikbare erkende, effectieve technieken.

• Doorontwikkeling geïntegreerde gewasbescherming, weerbare rassen en goed bodembeheer met behoud van handelingsperspectief op korte termijn wordt gefaciliteerd, 
ook voor kleine teelten. 

• Opzet plantgezondheidsfonds wordt verkend voor de (glas)tuinbouwsector, bestemd voor tegemoetkoming aan bedrijven, voor verliezen als gevolg van de uitbraak  
van een quarantaine organisme.

• Betere diergezondheid wordt gerealiseerd (met minder antibiotica en andere middelen). 

• Nog betere zorg voor jonge dieren door meer inzicht in indicatoren rondom bedrijfsvoering. 

• Dierenwelzijn wordt nog beter door het thema nog steviger te verankeren in de (toekomstige) ambities van de verschillende sectoren.

• Betere en goedkopere I&R voor diverse sectoren wordt nagestreefd. 

• Nieuwe en betere afspraken Diergezondheidsfonds (DGF) vaststellen.  

• Trajecten effectieve bestrijding en voorkoming dierziekten (waaronder AI en AVP) worden geïmplementeerd.   

• Private borging voedselveiligheid in alle sectoren en ketens wordt versterkt. 

 ONDERNEMERSCHAP

• Toekomstig Europees landbouwbeleid (GLB) wordt ingevuld met >95% van de 
geldstroom naar boerenerf.

• In Europees verband proberen een harde Brexit te voorkomen en vrije handel 
met het VK zo veel mogelijk garanderen (exportbelang van 8 miljard euro per 
jaar).

• Sterkere marktpositie en betere voorwaarden voor handel binnen en buiten 
de Europese Unie, gericht op een gelijk speelveld voor o.a. klimaat, milieu, 
dierenwelzijn, arbeid.

• Mogelijkheden voor en positie van boeren en tuinders met MFL worden 
versterkt.

• Inzet op verschillende fronten om voldoende, gekwalificeerde en betaalbare 
arbeidskrachten beschikbaar te krijgen en houden. 

• Afsluiten van vier nieuwe CAO’s: dierhouderij, glastuinbouw, open teelten en 
paddenstoelen.

• Praktische en betaalbare weersverzekering en fytoverzekering wordt 
doorontwikkeld. 

• Het verdienvermogen van boeren en tuinders moet worden verbeterd, onder 
meer te bereiken in de taskforce verdienvermogen, door trajecten met 
marktpartijen en door faciliterend beleid.  

• Relatie onderwijs met bedrijfsleven is versterkt, door samenwerkingsverbanden 
en overleggen met Agrarische Opleidingscentra, Hoger Agrarische 
Beroepsonderwijs, WUR en Ministerie van Onderwijs. 

• Kennis en innovatieagenda’s van de Topsectoren en Europese programma’s 
sluiten aan bij ambitie van regio’s, sectoren en ketens.

• Betere brandveiligheid in stallen door uitrol van het Actieplan Brandveilige 
Veestallen 2018 - 2022.

• Herziening pachtstelsel met als doel duurzaam (bodem)beheer en lagere kosten.

• Werkbaar en goedkoper nieuw asbestbeleid wordt ingevoerd. 

• Door invoering van registratie/kentekening van landbouwvoertuigen krijgt het 
landbouwverkeer een betere toegang tot provinciale- en ringwegen. 

V A K G R O E P E NT H E M A ’ S

SPEERPUNTEN 2019

  KALVERHOUDERIJ
• Versterkte kalvergezondheid via verbetering totale bedrijfsmanagement in de keten. 

• Nieuwe stalsystemen met brongerichte aanpak voor emissies worden ontwikkeld.

• Kwaliteit en duurzaamheid verder verbeterd via Vitaal Kalf en KalfVolgSysteem.

  MELKVEEHOUDERIJ
• Uitwerken visie Grondgebondenheid samen met ondernemers 

• Lagere fosfaat- en stikstofproductie van de huidige melkveestapel wordt 
gerealiseerd in combinatie met het zo veel mogelijk sluiten van kringlopen en 
daarmee produceren binnen de milieurandvoorwaarden (fosfaat, stikstof en 
ammoniak). 

•  Nieuwe derogatie wordt per 2022 ingevoerd, pilots in 2020/21. Extra focus op 
grasderogatie.

  VARKENSHOUDERIJ (POV)
• Bijdragen aan een gezonde leefomgeving rond varkenshouderijen en doorwerken 

aan een toekomstbestendige varkenshouderij. Uitvoering actieplan vitalisering 
varkenshouderij. www.vitalevarkenshouderij.nl 

• Verbeteren van biosecurity op de varkenshouderijbedrijven en verkleinen risico 
voor insleep en verspreiding dierziekten (AVP, KVP en MKZ).

• Ontwikkelen en uitvoeren van masterplan voor circulaire verwaarding van 
mineralen uit dierlijke mest.

  PAARDENHOUDERIJ
• De paardenhouders bewust maken en ondersteunen bij het bieden van 

paardenwelzijn.

• I&R voor paarden wordt praktisch en betaalbaar ingericht.

• Er worden aantrekkelijkere fiscale regelingen voor de paardenhouderij 
gerealiseerd.

  PLUIMVEEHOUDERIJ
• Preventie en effectieve bestrijding dierziekten (o.a. vogelgriep) wordt strategisch 

aangepakt met ketenpartijen en overheid. 

• Huisvesting verder verduurzaamd door brongerichte aanpak stalemissies  
(o.a. fijnstof).

• Dierenwelzijn wordt verder verbeterd door ingrepen, mits verantwoord, 
achterwege te laten.

  MELKGEITENHOUDERIJ
• Verantwoorde ontwikkeling melkgeitenhouderij wordt mogelijk door 

ketenaanpak met maatschappelijk draagvlak. 

• Betere diergezondheid (met minder externe inputs) wordt bewerkstelligd  
door samenwerking en certificering in de geitenzuivelketen. 

• Opfok en afzet van jonge bokken vindt zorgvuldig plaats.

  SCHAPENHOUDERIJ 
• Er is minimale overlast van de wolf, door middel van (Europese) 

beheersafspraken. 

• Sluitende, gebruiksvriendelijke en goedkopere I&R voor schapen.

• Diergezondheid wordt beter door gebruik van data en kengetallen. 

  KONIJNENHOUDERIJ  
• Gezondheid en welzijn konijnen wordt verder verbeterd door gestructureerde 

bedrijfsbegeleiding met erfbetreders.

• Toegevoegde waarde en verbetering welzijn konijnen gerealiseerd door inzet op 
doorontwikkelen van huisvestingssystemen.

• Brongerichte aanpak van ammoniakemissie wordt met behulp van 
emissiemetingen onderbouwd bij bestaande, actuele huisvestingssystemen.

  EDELPELSDIEREN
• Huidige sloop- en ombouwregeling wordt aangepast zodat nertsenhouders hier 

maximaal gebruik van kunnen maken.

• Sociaal Economisch Plan (SEP) op weg naar een nieuwe toekomst voor 
nertsenhouders en hun gezinsleden krijgt inhoud.

• Nieuwe bestemming voor de huidige locatie(s) inclusief fatsoenlijke compensatie 
voor de huidige milieuruimte.

  VOLLEGRONDSGROENTEN
• Effectief en duurzaam middelenpakket wordt behouden door aanstelling van 

Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) en het inrichten van een werkgroep 
effectief middelenpakket.  

• Integraal bodembeheer en verwaarding mineralen en bodemverbeteraars is 
mogelijk voor iedere ondernemer.

• Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve arbeidskrachten zijn beschikbaar.

  BOMEN, VASTE PLANTEN EN ZOMERBLOEMEN 
• Behoud van effectief en duurzaam middelenpakket via samenwerking 

Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) 

• Instroom nieuwe werknemers bevorderen en passende opleidingen voor alle 
werknemers stimuleren

• Afzet door goede handelsvoorwaarden bevorderen en fytosanitaire risico’s 
inperken

  GLASTUINBOUW (GLASTUINBOUW NEDERLAND)
• Oplossen knelpunten middelenpakket door inzet op Medicijnkast, stimuleren 

versnelde toelating laag-risico middelen en robuustere biologische bestrijders 
voor een Kas als Ecosysteem.

• Klimaatafspraken uitbouwen via Kas als Energiebron, focus op toepasbare kennis 
voor ondernemers over energiebesparing en duurzame energie in het project 
Glastuinbouw Fossielvrij.

• Inzet op betaalbaarheid van flexarbeid, voldoende beschikbaarheid van personeel 
en het beperken van negatieve gevolgen van de WAB. 

 FRUITTEELT (NFO)
• Goede effectieve gewasbescherming  kan worden uitgeoefend voor kwalitatief 

rendabel product.

• Er is een gelijk speelveld arbeid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

• Er zijn nieuwe verdienmodellen, beloning voor maatschappelijke diensten zoals 
biodiversiteit, aantrekkelijk platteland, bijvriendelijk, lage CO2 input

  PADDENSTOELEN
• Er wordt gestreefd naar een nieuwe CAO paddenstoelen.

• Arbeidsomstandigheden (veiligheid) in paddenstoelensector zijn op orde 
gebracht, onder andere door het met betrokkenen opstellen van richtlijnen (arbo-
catalogus, risico-inventarisatie) 

• De afzet van champost als waardevol product binnen de kringlooplandbouw 
wordt beter gefaciliteerd door wet- en regelgeving.

  AKKERBOUW
• Ontwikkeling van een menukaart voor vergroeningsmaatregelen in het nieuwe 

GLB

• Inzet op gewasderogatie en meer ruimte voor bodemverbeterende maatregelen 
in het mestbeleid.

• Eiwittransitie wordt als kans voor akkerbouwsector opgepakt.

  BOLLENTEELT (KAVB)
• Er is een effectief middelen- en maatregelenpakket met in het bijzonder aandacht 

voor kleine teelten.

• Mogelijkheden tot bemesting & toedienen bodemverbeteraars voor verhoging 
organische stofgehalte in de bodem worden verruimd.

• Markttoegang wordt behouden en eventueel vergroot, met afspraken over 
fytosanitair en kwaliteit in EU en derde landen.

  BIOLOGISCHE LANDBOUW (BIOHUIS)
• De biologische productiewijze wordt opgenomen als erkende eco-regeling  

bij GLB.

• Er wordt ingezet op ruime financiering voor de ontwikkeling van robuuste rassen 
en systemen zonder chemie. 

• Natuurlijke middelen voor plant en dier worden toelaten via vereenvoudigde 
procedures, waardoor monopolies van de chemische industrie voorkomen 
worden. 

  MULTIFUNCTIONEEL
• Professionalisering MFL-ondernemers ondersteunen en hen op de kaart zetten 

met het Platform Multifunctionele Landbouw.

• Belemmerende wet- en regelgeving voor MFL-ondernemers wordt aangepast.

• Financieringsmogelijkheden voor MFL ondernemers worden in beeld gebracht.

  VLEESVEEHOUDERIJ
• Verantwoorde ontwikkeling vleesveehouderij is mogelijk, ondanks onbedoeld 

fosfaatrechtenstelsel.  

• Verwaarding en vermarkting van rundvlees van Nederlandse bodem wordt in 
ketenverband opgepakt.  

• Verantwoorde kwaliteit van dichtbij is de visie van waaruit wij werken aan 
economisch perspectief voor de sector. 


