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Betreft: duurzame voedselproductie en -consumptie
Amstelveen, 5 augustus 2010
Geachte heer Opstelten,
De negatieve impact die de huidige productie en consumptie van dierlijke producten heeft op
dierenwelzijn, milieu, klimaatverandering, landschap en volksgezondheid, is tot dusverre noch
tijdens de verkiezingen, noch in de informatiebesprekingen voldoende aan de orde geweest.
Namens de CDON, een coalitie van 23 dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke
achterban van bijna een miljoen leden en donateurs, zou ik dit urgente onderwerp daarom
nadrukkelijk onder uw aandacht willen brengen.
De massale, geïndustrialiseerde productie van dieren in Nederland veroorzaakt een reeks
klemmende welzijnsproblemen, variërend van excessief doorfokken tot grootschalige mutilaties,
van schrijnend ontoereikende huisvesting tot ondeugdelijke slachtmethoden, van sociale
deprivatie tot honger. Daarnaast is de veeproductie een van de grootste factoren als het gaat
om uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik en –vervuiling, gebruik van bestrijdingsmiddelen
en fossiele brandstoffen, ontbossing, en bedreiging van biodiversiteit en volksgezondheid.
Zo komt achttien procent van de antropogene uitstoot van broeikasgassen voor rekening van
de veehouderij. Om één kilogram varkensvlees te produceren is 4.800 liter water nodig.
Jaarlijks verdwijnt er bos ter grootte van Portugal ten behoeve van weidegrond en het
verbouwen van veevoer. Massaal gebruik van pesticiden en kunstmest bij veevoerproductie
zorgt voor grootschalige bodem- en watervervuiling en leunt zwaar op het gebruik van eindige
bronnen als aardolie en fosfaat. Overvloedig antibioticagebruik heeft geresulteerd in het
ontstaan van multiresistente bacteriën. In vijf jaar tijd is het aantal mensen met ESBL’s
gestegen van minder dan één, naar vijf procent van de ziekenhuispopulatie. Toenemend
transport van dieren verhoogt verder het risico op insleep van besmettelijke dierziekten
(vogelgriep, SARS, Mexicaanse varkensgriep, Q-koorts et cetera) en de veel te hoge
consumptie van dierlijke producten is een factor als het gaat om obesitas en hart- en
vaatziekten.
De maatschappelijke kosten van dierlijke productie en consumptie zijn dan ook hoog. Volgens
een conservatieve raming van het milieucentrum van de Vrije Universiteit bedragen alleen al
de maatschappelijke kosten van de varkenshouderij in Nederland 1,3 miljard euro per jaar.
1

Wij moedigen het komende kabinet daarom aan om Nederland een voortrekkersrol te laten
spelen bij de omschakeling naar een duurzame, diervriendelijke voedselproductie. Hiertoe
dient:
•

de consumptie van dierlijke producten te worden verminderd. Concrete doelen zijn
daarbij wenselijk. Beleidsinstrumenten, zoals een extra belasting op vlees en vis en het
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substantieel stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar alternatieven voor vlees,
zijn nodig;
• verbetering te komen in de leefomstandigheden van dieren in de vee-industrie. De
afgelopen twee decennia zijn er voorzichtige stappen gezet naar een beter dierenwelzijn
in de intensieve veehouderij, maar een aantal van deze moeizaam tot stand gekomen
maatregelen zijn uitgesteld of zelfs weer teruggedraaid. Het nieuwe kabinet dient
eindelijk serieus werk te maken van de beleidsvoornemens het natuurlijke gedrag en de
intrinsieke waarde van het dier centraal te stellen, zoals uitgesproken in de Beleidsnota
dierenwelzijn (2002), de Nota dierenwelzijn (2007) en tijdens de ontwikkeling van de
Wet dieren (zie o.a. Nota naar aanleiding van het verslag omtrent het voorstel Wet
dieren, 25 mei 2009).
Het formeren van een nieuwe regering in deze periode en met deze verkiezingsuitslag zal niet
gemakkelijk zijn. De uitdagingen van de huidige tijd - financiële en economische crisis,
klimaatproblematiek, voedselcrisis – onderstrepen echter niet alleen de noodzaak van, maar
kunnen ook een ‘window of opportunity’ bieden voor beleid dat werkelijk een duurzame
wereld dichterbij brengt.
Onder dankzegging voor uw welwillende aandacht en u succes wensend met het
formatieproces, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

Wim de Kok
Voorzitter Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland
1 Van Drunen et al, De echte prijs van vlees (2010).
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