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Bijlage
Pamflet Vitale Veehouderij

Venray,

26 juli 2021

Onderwerp
Aanbieden pamflet - Van veehouderij met toekomst naar toekomst met veehouderij

Geacht college,
Op 3 maart 2021 heeft het Bestuurlijk Overleg van het Platform Vitale veehouderij het voorstel
aangenomen, om samen met de zes Peelgemeenten, Provincie, LLTB, NMF-Limburg en Rabobank
Limburg, een pamflet voor regionale veehouderij op te stellen. Doel van het ingezette proces was niet
om een geheel nieuwe visie te ontwikkelen, maar om een kader te geven voor de toekomst van de
veehouderij in de Limburgse Peelregio. Met behulp van actielijnen streven we ernaar om
veranderingen te versnellen. Dit doen we op basis van vier inhoudelijke actielijnen:
1. Gezonde leefomgeving
2. Innovatie
3. Circulair produceren
4. Samenwerken en uitvoeren
Uiteindelijk is het streven om in 2030 een circulaire veehouderij in een gezonde leefomgeving te
hebben waarin op de schaal van Noordwest Europa de veehouderij kringloop, voor zover mogelijk, is
gesloten.
Het Bestuurlijke Overleg van Platform Vitale Veehouderij heeft, in aanwezigheid van bestuurlijk
afgevaardigde van de minister van LNV, in haar vergadering van 9 juli jl., unaniem ingestemd met
haar pamflet “van veehouderij met toekomst naar toekomst met veehouderij”. De individuele
deelnemers in het Platform Vitale Veehouderij hebben de afgelopen periode een duidelijk beeld
gekregen welke dynamiek in de agrarische sector plaatsvindt. De focus ligt op veehouderij met oog
voor de context, namelijk alle ontwikkelingen in het buitengebied. Het voorstel is om donderdag 30
september het pamflet met de bestuurlijke vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties en
overheden te onderteken.
Doelen worden niet zomaar gehaald, daarvoor is personele capaciteit en budget nodig. Om uit de
startblokken te komen heeft provincie Limburg, bij de start van het platform, 50% van de kosten voor
haar rekening genomen. Nu we in de fase van concretisering en uitvoering komen moeten er nieuwe
afspraken gemaakt worden. Alle partijen binnen het platform zijn zelf verantwoordelijk voor het goed
functioneren van het platform. Dat betekent dat alle partijen, op basis van gelijkwaardigheid, gevraagd
wordt om capaciteit en budget beschikbaar te stellen. Om die reden vragen wij voor 2022 een
financiele bijdrage van € 10.000, excl. BTW.

Afgesproken is dat het pamflet, voorafgaand aan de ondertekening op 30 september 2021,
vastgesteld wordt door de colleges en DB’s van de deelnemende partijen in het platform. Naast het
verzorgen van het mandaat voor de portefeuillehouder, om namens college of bestuur te mogen
ondertekenen, is het van belang dat colleges en DB’s het pamflet onderschrijven en instemmen om de
komende jaren zorg te dragen voor werkbudget en inzet van capaciteit. Om invulling te kunnen geven
aan deze integrale samenwerking, waar meerdere partijen bij betrokken zijn, is van belang dat alle
deelnemende partijen een aantal randvoorwaarden hanteren. Het gaat om erkenning van het belang
van de samenwerking als efficiënt middel om invulling te kunnen geven aan de complexe opgave en
vooral om het verantwoordelijkheidsgevoel bij de gehele organisatie rondom het Platform Vitale
Veehouderij te verankeren.
Middels het faciliteren. initiëren, informeren, verbinden en lobby wordt door het platform in meer en
mindere mate ingezet om duurzame ontwikkeling, passend binnen de ambitie vanuit het pamflet, in
uitvoering te brengen. Concreet kan dit op verschillende manieren: financieel, plantechnisch,
procedureel en door middel van het beschikbaar stellen van capaciteit en expertise. Belangrijk is de
lobby naar het Rijk welke nu via de provincie loopt. In de vergadering van 9 juli jl. heeft het Rijk
aangegeven, zowel ambtelijk als bestuurlijk, middels het beschikbaar stellen van capaciteit en budget
hieraan een bijdrage te willen leveren.
Aan de individuele deelnemers in het platform de opgave om inspanning te leveren om hieraan een
bijdrage te leveren. Concreet vragen we vanuit het Platform Vitale Veehouderij:
 Onderschrijven van de doelen en ambitie als verwoord in het pamflet;
 In te stemmen met:
o Bijdrage voor 2022 van € 10.000 (excl. BTW);
o Het beschikbaar stellen van capaciteit (in kind bijdrage);
 Portefeuillehouder mandateren om het pamflet op 30 september te ondertekenen.
De komende periode wil ik graag met uw portefeuillehouder persoonlijk in gesprek om deze ‘kiem’ van
samenwerking verder uit te bouwen naar een programma van uitvoering. Een programmatische
aanpak waarin de actuele opgaven vanuit samenwerking en met een helder perspectief op de
toekomst van de regionale veehouderij worden aangepakt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie met
belangstelling af.

Namens Platform Vitale Veehouderij,

voorzitter

