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Aan het College van Gedeputeerde Staten voor de Provincie Utrecht 
T.a.v. de Formateur 
 
 
Datum : 10 april 2019 
Kenmerk : U19023 
Betreft : samenwerken met de Provincie Utrecht aan een vitale varkenshouderij 
Bijlage : memorandum ‘Samen werken aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij in  
  Nederland’ 
 
Geachte Formateur, 
 
De varkenshouderij blijft in Nederland een belangrijk sector. De sector krimpt en zit midden in een 
transitie naar een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij. In het bijgevoegde memorandum 
‘Samen werken aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij in Nederland’ wordt de route 
naar een duurzame varkenshouderij in Nederland aangegeven.  
 
Om de doelen die zijn aangegeven in dit memorandum te bereiken is samenwerken met provincies 
van doorslaggevend belang. Provincies en gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
verduurzamen en versterken van de varkenshouderij. 
 
De POV verzoekt u om de benoemde samenwerkingspunten te betrekken bij de collegevorming en het 
opstellen van een collegeakkoord in uw provincie. 
Kort samengevat gaat het hierbij over de volgende aandachtsgebieden. 
 
a. Het met maatwerk faciliteren van stoppende bedrijven mede gericht op het verbeteren van de 

leefomgeving. 
b. Ruimte geven voor duurzame bedrijfsontwikkeling bijvoorbeeld via het toestaan van ruimere en 

flexibele bouwblokken voor toekomstbestendige bedrijven. 
c. Varkenshouders en hun collectieven faciliteren bij het realiseren van regionale mestverwerking via 

versnelling van vergunningverlening en financiële ondersteuning. 
d. Het realiseren van een zorgvuldig natuurbeleid met als onderdeel handhaving van 0-stand wilde 

zwijnen. Dit om de risico’s van insleep en verspreiding van dierziekten via wild te beperken.  
 
Uiteraard zijn wij graag bereid om een nadere toelichting te geven op het memorandum en vragen 
hierover te beantwoorden. U kunt hierover contact opnemen met de POV via info@pov.nl of 
telefonisch: 088-8886605. 
 
Met vriendelijke groet,  
Producenten Organisatie Varkenshouderij 
 
 
 
Linda Janssen 
Voorzitter 
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