
                Boxtel, 27 september 2019 

Beste relatie, 

Veel veehouders maken zich zorgen over de toekomst. De maatschappelijke druk voor de 

producenten van gezonde voeding is groot. Ook zijn er zorgen over een eerlijk inkomen, 

duurzaam beleid en politieke betrokkenheid bij de toekomst van onze sector. Daarnaast 

hebben we ook te maken met de zogenaamde stikstofimpasse die Nederland op slot 

heeft gezet en waar nu oplossingen voor worden gezocht in diverse sectoren, waaronder 

de melkveesector en de varkenssector. Wij begrijpen de zorgen en willen u door middel 

van deze mail op de hoogte brengen van onze steun. 

Op 5 september j.l. heeft de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa), waar Vion 

onderdeel van is, het programma Vitale Varkenshouderij aangeboden aan Minister 

Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit programma telt heldere 

ambities die bijdragen aan een duurzame en gezonde veehouderij. Daarom zullen wij de 

volgende boodschappen ook actief uitdragen: 

• De agrarische sector staat aan de basis van onze voedselvoorziening. Dagelijks 

zetten hardwerkende ondernemers zich in om consumenten te voorzien van 

duurzaam, veilig en gezond voedsel; 

• De Nederlandse veehouderij is internationaal toonaangevend op het gebied van 

dierenwelzijn en duurzaamheid; 

• De varkenshouderij neemt binnen de veehouderij en land en tuinbouw een 

bescheiden positie in als het gaat om stikstofuitstoot; 

• De sector heeft al forse inspanningen geleverd (van 100 miljoen kilo in 1990 terug 

naar 20 miljoen kilo nu); 

• Met het Programma Vitale Varkenshouderij slagen we er in nog eens 8 tot 10 

miljoen kilo stikstofemissie extra te reduceren; 

• Hiermee komen we uit op een aandeel binnen de land en tuinbouw van slechts 

4% in 2030. 

 

Op 1 oktober is een landelijke actiedag van de agrarische sector gepland. Er is behoefte 

aan een krachtig statement, publieksvriendelijk en binnen de kaders van de wet. Vion 

ondersteunt deze actie. Verder steunt Vion de acties van LTO en ZLTO, dragen we bij 

met interviews en advertenties in de landelijke media en de vakmedia, laten we onze 

waardering zien en dragen die openlijk uit in een campagne en via onze social media 

kanalen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Koen van Bergen 

Directeur Vion Farming B.V. 


