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Nieuws

Vanaf 2020 mag er in Nederlandse winkels alleen nog duurzaam geproduceerd vlees verkocht worden. Dat is het advies
van de commissie Van Doorn. Supermarkten en grote bedrijven in de veehouderij staan achter het advies.

De commissie onder leiding van Daan van Doorn - oud-topman van Vion, de grootste  slachterij en vleesverwerker van Nederland
- heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant haar advies gegeven over de toekomst van de veehouderij.

Manifest van Den Bosch
De commissie heeft het voornemen verwoord in het Manifest
van Den Bosch. Er is volgens de commissie een impasse
ontstaan tussen de gedwongen volumegroei in de
veehouderij en de maatschappelijke onvrede over grote en
volle stallen. De commissie pleit voor een radicale ommekeer
in de vleessector die alleen kan worden bewerkstelligd met
een nationale aanpak.
Als eerste stap adviseert de commissie al vanaf 1 januari
2012 een eind te maken aan het preventief gebruik van
antibiotica voor dieren. In een later stadium treden bindende
afspraken over sluitende grondstoffen- en afvalkringlopen in
werking. Het werkelijk baanbrekende in de voorstellen is de
ketenbenadering, waarbij er meer regie is in de veesectoren
en duurzaamheidsmaatregelen sneller uitgevoerd worden.
De commissie heeft ook gekeken naar een rendabel
duurzaam model voor veeteeltbedrijven. Volgens de commissie kan dat met bijvoorbeeld 6.700 vleesvarkens, 240.000
vleeskuikens of 1.700 vleeskalveren en vier personeelsleden.

Supermarkten
De supermarktorganisaties zijn niet betrokken bij de totstandkoming van het rapport van het Manifest van Den Bosch. Toch staat
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel positief tegenover de plannen. Het CBL wil de uitwerking samen oppakken met de
ketenpartijen van primaire sectoren en verwerkende industrie. De Dierenbescherming, de Brabantse Milieufederatie en de stichting
Natuur en Milieu hebben het manifest niet ondertekend. 

Lees hier het Manifest van Den Bosch van de commissie Van Doorn
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