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Geachte heer J.W. Remkes,

In de media viel te lezen hoe boeren, ‘vee’voerbedrijven, supermarkten en
natuurorganisaties aan de vergadertafel zijn uitgenodigd omtrent het onderwerp stikstof. Een
belangrijke groep belanghebbenden wordt hier echter vergeten, namelijk de tot vee
gemaakte dieren wiens levens direct worden beïnvloed door het stikstofbeleid. In Nederland
eindigen 650 miljoen dieren jaarlijks in het slachthuis, daarvoor hebben ze een kort leven
geleid in de stallen van de ‘vee’sector. Hier worden ze uitgemolken, opgefokt, uitgebuit,
kunstmatig zwanger gemaakt en/of lichamelijk verminkt. Deze tot vee gemaakte dieren
worden nu niet vertegenwoordigd, terwijl zij wel een grote rol in dit dossier hebben.

Ondergetekende (dierenrechten)organisaties komen op voor de belangen van dieren. Dat
doen wij door compromisloos te pleiten voor een einde aan het uitbuiten van dieren.

De huidige stikstofcrisis is er een van vele. Het aantal dieren dat deze sector gebruikt is een
oorzaak van veel ellende. Van stikstof, waterverspilling, ontbossing, verlies van biodiversiteit,
het ontstaan en de verspreiding van zoönosen tot een flinke impact op het klimaat. Maar
bovenal veroorzaakt het veel dierenleed.

Het klinkt ons dan ook als muziek in de oren dat experts pleiten voor een reductie van het
aantal tot vee gemaakte dieren. Iets wat tot stand kan komen wanneer er een fokstop
ingesteld wordt. Wat ons betreft verdwijnt de ‘vee’sector echter zo snel mogelijk, maar we
snappen dat dit in de praktijk niet zo snel gaat als wij willen. In de toekomst zullen
plantaardige of andere alternatieve eiwitbronnen de ‘vee’sector overnemen. Steeds meer
bedrijven investeren hier dan ook in.

Wij zijn van mening dat de oplossing van de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de
biodiversiteitscrisis en de vermindering van het gevaar van zoönosen ligt in het investeren in
alternatieven zoals plantaardige innovatie. Dit zal bovendien resulteren in een snelle
vermindering van diergebruik en dierenleed. De huidige ‘vee’boeren kunnen hier een rol in
spelen als ze ondersteund worden in de transitie naar plantaardige productie. Een goed
voorbeeld hiervan is o.a. De Nieuwe Melkboer, deze ‘vee'houders zijn omgeschakeld naar
de productie van sojamelk van Nederlandse bodem.1 De toekomst is plantaardig en vrij van
diergebruik. Laten we daarom gebruik maken van de huidige crisis en deze kans aangrijpen
om het systeem te wijzigen in een dat toekomstbestendig is én vrij is van het gebruik van
dieren.

Het stelt ons teleur dat deze belangrijke groep belanghebbenden tot nu toe is uitgesloten
van de gesprekstafel. We hadden graag een uitnodiging ontvangen om de belangen te
behartigen van de miljoenen tot vee gemaakte dieren en de wilde dieren die geraakt worden
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door de impact van de ‘vee’houderij op natuur en milieu. Indien er alsnog een uitnodiging
komt, zijn wij graag bereid om met u en uw collega’s van gedachten te komen wisselen.

Met vriendelijke groet,
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