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Memorandum 

 

Samen werken aan een vitale en toekomstbestendige 

varkenshouderij in Nederland  

De Nederlandse varkenshouderij werkt hard aan een transitie naar een vitale, duurzame en 

toekomstbestendige varkenssector met nieuwe verdienmodellen. Centraal hierin staat de Coalitie 

Vitalisering Varkenshouderij. Dit is een ketenbrede samenwerking die vanuit gezamenlijke ambities 

werkt aan de uitvoering van een Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. De Producenten Organisatie 

Varkenshouderij (POV) heeft het initiatief genomen voor het instellen van deze Coalitie die naast de 

POV bestaat uit de Rabobank, VION, Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van LNV. 

De Coalitie heeft gezamenlijke ambities en opgaven geformuleerd die worden uitgewerkt tot SMART-

doelen en een dynamische uitvoeringsagenda waarbij ook maatschappelijke organisaties worden 

betrokken. 

Opgaven sector 

De POV en de Coalitie kiezen voor een integrale aanpak aan de hand van de volgende vijf ambities en 

opgaven.  

1. Goede zorg voor de leefomgeving 

De belangrijkste opgaven die de POV en de Coalitie daarbij zien zijn enerzijds het saneren van niet-

duurzaam gelegen bedrijfslocaties voor een verbetering van de leefomgeving. Dit via de 

Saneringsregeling varkenshouderij van het ministerie van LNV met flankerend beleid van provincies 

en gemeenten. Anderzijds een integrale brongerichte aanpak van schadelijke emissies in bestaande 

en nieuwe stalsystemen gekoppeld aan regionale mestverwerking. Hiervoor wordt gewerkt aan 

systeeminnovaties en het ontwikkelen van vernieuwende stalconcepten met brongerichte 

emissiebeperkende maatregelen waarbij toegewerkt wordt naar de stal van de toekomst. Dit is een 

stal met een houderij die beter aansluit op het natuurlijk gedrag van de varkens en wensen van 

markt en consument en invulling geeft aan brandveiligheid, klimaatdoelen en circulaire economie. 

2. Het versterken van de rol van het varken als ultiem kringloopdier 

De opgave is om het aandeel voerproducten die ook geschikt zijn voor humane consumptie verder af 

te bouwen en het gebruik van rest- en coproducten uit de voedingsmiddelenindustrie te vergroten. 

Daarnaast ook te werken aan alternatieven zoals insecten, algen en wieren en de herintroductie van 

veilig diermeel in het veevoer. De ontwikkelingsrichting is om hierbij ook meer gebruik te maken van 

veevoer dat lokaal en regionaal is geteeld en aan te sluiten op het thema voedselverspilling. 

Voor het verwaarden van de mest wordt gestreefd naar het in regioclusters verwerken van alle verse 

varkensmest tot groene energie, vervangers van fossiele kunstmest en waardevolle 

bodemverbeteraars en grondstoffen voor de chemische en textielindustrie.  

3. Het leveren van een erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie 

Conform de afspraken in het concept klimaatakkoord worden emissies van methaan verminderd. 

Daarnaast is de opgave om te komen tot een energieleverende varkensketen door energiebesparing, 
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groene energieproductie, terugwinnen en hergebruik van warmte. Het doel is een klimaatneutrale 

varkensvleesproductie via een aangepaste veevoersamenstelling, staluitvoering en mestverwerking.  

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij 

Dat betekent dat de dieren weerbaar zijn omdat ze in een duurzaam fokprogramma op robuustheid 

en vitaliteit zijn geselecteerd. Het welzijn van de varkens is geborgd, ze worden gehouden in 

brandveilige stallen waar ze soort eigen gedrag kunnen vertonen met voldoende eten en drinken en 

sociaal contact. Fysieke ingrepen aan het dier worden, waar mogelijk en voor zover verantwoord 

vanuit dierenwelzijn, niet meer uitgevoerd. Uitval van biggen wordt verlaagd en varkens worden 

comfortabel getransporteerd. Lange afstandstransport van slachtvarkens wordt afgebouwd. Dieren 

verblijven in stallen met een gezond stalklimaat bij ondernemers met diergericht management en 

databeheer. De dieren krijgen de juiste zorg op het juiste moment met een verantwoord en selectief 

gebruik van antibiotica. 

5. Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking 

Deze vijfde ambitie vormt ook het dragend fundament voor het realiseren van de ambities en 

opgaven van de andere sporen. De varkensketen is erop gericht om ieder onderdeel van het varken 

een waardevolle bestemming te geven in de voedselketen, waarbij ingespeeld wordt op het 

veelzijdige en gevarieerde consumptiepatroon van mondiale consumenten. 

De belangrijkste opgaven daarvoor zijn het stimuleren en faciliteren van de verdere ontwikkeling en 

implementatie van vraag gestuurde ketens en (nieuwe) onderscheidende marktconcepten met 

nieuwe verdienmodellen vanuit een sterke positie van collectieven van varkenshouders. Uitrollen en 

uitbouwen van het Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken als centraal kwaliteitslabel voor 

bestaande en nieuwe marktconcepten staat centraal. Vanuit KKS Holland Varken zal gebouwd 

worden aan een keteninformatiesysteem (KIS) waarin data wordt gedeeld door meerdere schakels in 

de keten, zodat maximale borging en ketentransparantie kunnen worden gerealiseerd. 

Samen werken met provincies aan een vitale varkenshouderij 

Het versterken van een vitale varkenshouderij is van belang voor de Nederlandse economie en 

werkgelegenheid en het realiseren van een circulaire/kringloop economie.  

Provincies en gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en 

versterken van de varkenshouderij. De POV dringt er op aan in het provinciaal beleid de volgende 

punten in te bedden en hierover in gesprek te blijven met de sector.  

a. Ondersteuning van bedrijven die stoppen 

Doel van de revitalisering moet zijn om bedrijven die willen stoppen te ondersteunen. Dit betreft 

bedrijven die mee gaan doen in de saneringsregeling van LNV (Hoofdlijnenakkoord warme sanering 

varkenshouderij) maar ook bedrijven die stoppen vanuit de ‘stoppersregeling’ en autonome 

stoppers. Dit vergt een gerichte aanpak van provincies om (verouderde) varkensbedrijven versneld te 

laten stoppen, bedrijfsgebouwen te slopen en bedrijfslocaties en woningen te herbestemmen. 

Provincies en gemeenten kunnen hierin, met gerichte flankerende instrumenten, een belangrijke 

faciliterende rol spelen. 

De POV doet een beroep op provincies en gemeenten om de sloop van stallen op locaties die 

meedoen in de saneringsregeling en stoppersregeling maar ook autonome stoppers financieel te 

ondersteunen. Dit rechtstreeks maar ook in combinatie met de inzet van ruimtelijk instrumentarium, 

zoals rood voor rood, fiscaal instrumentarium en herbestemming van locaties. Hierbij is het 

belangrijk om ook verbindingen te leggen met programma’s en regelingen voor de asbestsanering 

van agrarische gebouwen.  
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b. Duurzame bedrijfsontwikkeling stimuleren en ondersteunen 

De POV pleit voor een beleid waarmee warme sanering evenwichtig wordt gecombineerd met een 

aanpak die tegelijkertijd voldoende mogelijkheden biedt om innovaties te stimuleren en 

ontwikkelingsruimte biedt voor toekomstbestendige varkenshouderijbedrijven. 

Voor het realiseren van de ambities van de sector is het noodzakelijk dat er voldoende 

mogelijkheden blijven voor bedrijfsontwikkeling en schaalvergroting op locaties waar dit mogelijk is 

zonder nadelen voor de leefomgeving. Dit vergt ‘regionaal maatwerk’ zonder dat er algemene en 

absolute grenzen aan de omvang van bedrijven en stallen worden gesteld. In dit kader is er in alle 

provincies behoefte aan ruimere en flexibelere bouwblokken zodat bij nieuwbouw en renovatie van 

stallen ingespeeld kan worden op verbetering van leefbaarheid platteland, milieu, dierenwelzijn, 

diergezondheid en marktgericht produceren. 

Wij dringen er op aan dat provincies knelpunten wegnemen die een versnelling van het innovatie- en 

implementatieproces van nieuwe integraal duurzame stallen en stalaanpassingen in de weg staan. 

Dit bijvoorbeeld door de vergunningsprocedures te versnellen en te versimpelen en af te stemmen 

op een ontwikkelingsgericht omgevingsbeleid (RO) in samenhang met verbeteren c.q. borgen van 

een gezonde leefomgeving op het platteland. 

Heldere, en op elkaar afgestemde wet- en regelgeving van de rijksoverheid, provincies en gemeenten 

is van groot belang om nieuwe technieken en stalsystemen effectief en op korte termijn in te kunnen 

zetten.  

c. Vergunningverlening voor mestverwerking 

Mestverwerking is nodig voor evenwicht op de mestmarkt, winnen van waardevolle grondstoffen, 

bemesting op maat, vruchtbare bodems, circulaire economie en is positief voor het klimaat.  

Provincies, gemeenten en varkenssector hebben dus belang bij mestverwerking en verwaarding. De 

POV dringt er op aan de knelpunten bij de procedures voor vergunningverlening voor grootschalige 

emissiearme mestverwerking in regionale clusters op te lossen en hiervoor samen met provincies 

een masterplan op te stellen.  

d. Zorgvuldig natuurbeleid 

Belangrijk aandachtspunt voor de varkenshouderij is diergezondheid en het beperken van de risico’s 

voor insleep en verspreiding van dierziekten vanuit wild en ongedierte. De POV vraagt medewerking 

van de provincies om het afgesproken nulstandbeleid voor wilde zwijnen te handhaven en te zorgen 

voor goede randvoorwaarden voor ongediertebestrijding. 

 




