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Platform Vitale Veehouderij
Als wij duurzaam dierlijk voedsel willen produceren dan is dat via de weg
van circulaire veehouderij. Daarbij gaan we zuinig om met grondstoffen
waarbij dierlijke en plantaardige productie op elkaar zijn afgestemd. Het
wordt de manier om verspilling in de voedselketen en daarmee de
onnodige uitstoot van ammoniak, fijnstof en mineralen tegen te gaan. De
urgentie van deze opgaven wordt bevestigd door actuele ontwikkelingen
zoals de afspraken in het klimaatakkoord en de stikstofproblematiek. Zeker
is dat we aan de slag moeten met verdergaande reductie van de uitstoot
van ammoniak en fijnstof uit de veehouderij.

Platform Vitale Veehouderij 1 wil met dit pamflet een kader geven voor de
toekomst van de veehouderij in Limburgse Peelregio. We hebben de
ondernemers in de veehouderij hard nodig om de volgende stap te maken
naar een circulaire en gezonde landbouw met oog voor de omgeving. We
gaan aan de slag met die ondernemers die open staan voor deze transitie
en bereid zijn om de ambities van het platform te realiseren.
Overgangstermijnen en overgangssituaties willen we korter maken,
achterblijvers zullen moeten kiezen; aanhaken of afhaken. Overheden
zullen hier strenger op toezien.
Gezamenlijk aan de slag
Alle partijen binnen Platform Vitale Veehouderij zijn van het besef
doordrongen dat dit alleen maar gezamenlijk kan lukken. Er is absoluut een
weg naar de toekomst als veehouderijregio waarin ontwikkelingen richting
circulaire veehouderij toenemen, die passen binnen de regio met een
eerlijk verdienmodel. Daarbij werken we gezamenlijk aan een goede relatie
met ondernemers. Vertrouwen opbouwen, betrouwbaarheid uitstralen
naar elkaar toe met aandacht voor communicatie; zowel intern tussen
partners als extern naar ondernemers.
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Gemeenten Venray, Leudal, Weert, Horst ad Maas, Nederweert, Peel en Maas, provincie
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Wat gaan we vandaag doen (korte termijn)
Wij staan voor de aanpak, waarbij de partners binnen het Platform met de
sector duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen vastleggen.
Dit gebeurt aan de hand van 4 inhoudelijke actielijnen. Om deze doelen te
realiseren gaan we in juli 2021 de uitgewerkte ideeën en acties per actielijn
presenteren. Platform zal hiervoor een kernteam faciliteren waarin
medewerkers van genoemde partijen invulling geven en inzet leveren aan
concrete projecten.
Duidelijk is dat er een grote opgave binnen de sector veehouderij ligt. Om
die reden ligt voor de eerste periode de focus op de transitie van de
veehouderij. Hierbij realiseren we ons nadrukkelijk dat de veehouderij
integraal onderdeel uitmaakt van de landbouw en dat de gehele
landbouwsector deel uit gaat maken van het circulaire systeem. Het ligt
daarom voor de hand dat de focus van het platform zich op enig moment
verder gaat verbreden.
Met de 4 inhoudelijke actielijnen willen we vooral met de vernieuwers aan
de slag om de verandering te versnellen, waardoor deze verandering
vanzelfsprekend wordt voor de hele veehouderijsector:
 Gezonde leefomgeving
ambitie: vitale toekomstbestendige veehouderij die in balans is met
zijn (leef)omgeving.
 Innovatie
ambitie: toekomstbestendige ontwikkeling voor de Limburgse
veehouderij m.b.v. hoogstaande kennis en kunde.
 Circulair produceren
ambitie: zoveel mogelijk ondernemers aan laten sluiten bij de
maatschappelijke opgaven zoals klimaat en circulariteit.
 Samenwerken & uitvoeren
ambitie: leidraad bieden voor activiteiten die gemeenten, provincie
en partners in het kader van transitieopgaven gezamenlijk gaan
uitvoeren. Een constructieve dialoog met de ondernemers is
essentieel voor draagvlak en uitvoering.

Wat gaan we morgen doen (midden lange termijn)
Aan de hand van de actielijnen gaan we de plannen per actielijn in
uitvoering brengen. We gaan aan de slag met die ondernemers die bereid
zijn om de doelen en ambitie van het platform te realiseren. Bij de
uitvoering van de 4 inhoudelijke actielijnen zal het verdienmodel in een
duurzame en concurrerende keten een plek krijgen. We helpen elkaar bij
het succesvol uitvoeren van kleinere projecten en pilots. Successen zijn
belangrijk om te vieren en daarmee andere ondernemers te
enthousiasmeren om aan te haken; het vliegwiel doet zijn werk.
Als partners binnen het platform staan we sterk en hebben hetzelfde doel
voor ogen. Door samenwerking en inzet van netwerk beschikken we over
sterke tools die we inzetten om onze doelen te bereiken.

Wat hebben we over 10 jaar bereikt
We stralen ambitie uit en stellen doelen. In 2030 bestaat een circulaire
veehouderij in Limburg in een gezonde leefomgeving en waarin op schaal
van Noordwest Europa de veevoerkringloop, voor zover mogelijk, is
gesloten.
In 2030 zijn de in het afsprakenkader vastgelegde reductiedoelen
ruimschoots behaald door maximale inzet van alle partners. In de
tussenperiode wordt via actieve monitoring de voortgang bewaakt.
Tevredenheid overheerst omdat iedereen de ruimte heeft gekregen om
een eigen koers richting de gezamenlijke toekomst te kunnen bewandelen.

