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Besluitvorming inzake Maatregelenpakket Veehouderij

Geachte leden van de Proviciale Staten,
Nederlandse vleesbedrijven leveren dagelijks vlees(producten) aan ruim 100 miljoen mensen in
binnen- en buitenland en bieden daarbij directe werkgelegenheid aan circa 13.000 mensen.
De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is de brancheorganisatie voor de
vleesindustrie in Nederland. De COV leden produceren 9596 van alle varkensvlees, 99% van alle
kalfsvlees en 8596 van alle rundvlees. De omzet van de COV leden bedraagt ruim C 10,4 miljard.
De COV leden hebben groot belang bij een duurzame en levensvatbare veehouderij in
Nederland in het algemeen en in Brabant in het bijzonder. Dit ketenbelang is ook een
speerpunt in het beleidsprogramma van de COV: "2025: De Nederlandse vleessector in balans"
die bijgaand is bijgevoegd.
Voor de innovatiekracht en het verdienmodel van onze vleesketens vormt een vitale en
levensvatbare veehouderij de basis. De veehouderij in Brabant (en elders) moet kunnen
opereren en produceren met een duidelijke horizon, omdat dit voor de langere termijn de
beste garantie biedt voor een maatschappelijk gewenste én economisch verantwoorde
dierhouderij, die kan blijven investeren in verdere verduurzaming, in de meest brede zin van
people, profit en planet.
De voorstellen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant om versneld en verscherpt
de verordening Natuurbescherming en de 'staldering' in te voeren ondermijnen dit perspectief
volledig. Het verhoogt de economische onzekerheid bij veehouders zodanig, dat de
gezamenlijke verduurzamingsagenda op de helling gaat. Het heeft direct een forse negatieve
impact op de levensvatbaarheid van de boerenbedrijven en dus op mogelijke investeringen
vanuit de primaire sector én vanuit de hele vleesketen. Omdat de verdere verduurzaming
zodoende eerder worden geremd dan gestimuleerd verzoeken de COV en de aangesloten leden
u daarom met klem afstand te nemen van de huidige beleidsmatige voornemens.
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De COV behartigt de belangen van werkgevers in de Nederlandse vleessector

Centrale Organisatie voor de Vleessector
De COV vraagt u om het voorstel tot vervroeging naar 2022 te verwerpen, af te zien van de
'staldering' en bestaande afspraken t o t 2028 te handhaven. Hiermee wordt de economische
kracht niet ondermijnd en kunnen wij de ingezette agenda voor een verdere verduurzaming
van de Nederlandse vleesproductie juist sneller en beter helpen stimuleren.
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