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Brede coalitie staat voor vitale varkenshouderij 
PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT ZATERDAG 7 JULI 8:00 UUR 
 
De ketenpartijen van de brede Coalitie Vitalisering Varkenshouderij staan voor een vitale toekomst van 
de varkensketen. Net zoals minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) – willen 
de ketenpartijen de geuroverlast van varkensbedrijven beperken en de vitalisering van de varkensketen 
versnellen. Dit als basis voor een sterke mondiale keten. Op deze grond staan de ketenpartijen 
welwillend tegenover het hoofdlijnenakkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’. Om de gedeelde 
doelen daadwerkelijk te realiseren, vragen zij de minister om concretisering op twee punten: echte 
vermindering van overlast en duidelijkheid over behoud van het fosfaatplafond . 
 
Het ‘Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij’ wordt op zaterdag 7 juli door Minister 
Schouten van LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. Het akkoord kiest voor een combinatie van saneren 
en innoveren. Het doel is de geuroverlast van varkensbedrijven tot een minimum te beperken en de 
vitalisering van de varkensketen te versnellen. Deze doelstelling past bij de ambities van de ketenpartijen. 
Zij hebben de Minister laten weten dat zij welwillend staan tegenover het akkoord. Tegelijkertijd vinden zij 
het belangrijk dat het hoofdlijnenakkoord ook écht tot resultaat leidt. Ze vragen de minister daarvoor om 
concretisering op twee punten. 
 
Echte vermindering van overlast 
De saneringsregeling moet zo worden ingevuld dat geuroverlast direct en daadwerkelijk wordt 
teruggedrongen. De ketenpartijen vragen om hier ook concreet meetbare doelen aan te koppelen. 
Bedrijven die de grootste overlast veroorzaken voor de omgeving, moeten ook als eerste in aanmerking 
komen voor de regeling. Daarnaast moet overlast voor de omgeving zichtbaar en blijvend worden 
weggenomen. Niemand wil lege stallen in zijn omgeving. Daarom moeten er ook middelen beschikbaar zijn 
voor het slopen van stallen. Afhankelijk van de situatie in de omgeving, kan de invulling per gebied 
verschillen. De ketenpartijen vragen de minister om de toezeggingen op dit gebied van provincies en 
gemeenten verder te concretiseren.  
 
Duidelijkheid over behoud van het fosfaatplafond  
De ketenpartijen hebben de wens dat het bestaande fosfaatplafond voor de varkenshouderij behouden 
blijft. Een vitale sector vraagt om perspectief voor de toekomstgerichte bedrijven. Dit vereist duidelijkheid 
over het fosfaatplafond. De minister heeft geantwoord dat ze zich hierop beraadt. Zodra zij hier 
duidelijkheid over kan geven, willen de ketenpartijen met haar in gesprek over hoe die duidelijkheid 
maximaal bijdraagt aan de verdere vitalisering van de sector.  
 
Samen werken aan hetzelfde doel 
De ketenpartijen staan welwillend ten opzichte van hoofdlijnenakkoord. Zij willen het akkoord samen met 
de Minister door ontwikkelen, zodat het daadwerkelijk bijdraagt aan de gestelde doelen. Daarnaast blijven 
zij in de brede Coalitie Vitalisering Varkenshouderij samen met het ministerie van LNV investeren in een 
vitale en duurzame toekomst voor een mooie sector. Dat is de koers van de ketenpartijen, ook bij de 
verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. 
 
NB: De brede Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is een samenwerking van de Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV), de Rabobank, VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs Norsvin. Onder leiding van 
voorzitter Uri Rosenthal werken de partijen samen met het Ministerie van LNV aan de herijking van het 
actieplan Vitalisering Varkenshouderij uit 2016. De ketenpartners van de verbrede coalitie waren 
gesprekspartner bij de totstandkoming van het hoofdlijnen akkoord.  
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Noot voor redactie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Welmoed Rijpkema,  

telefoon 06 – 33 17 86 66 of wrijpkema@pov.nl.  

 


