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Aantal doelen voor 2020 al gehaald, verbreding van samenwerking

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030
De Duurzame Zuivelketen heeft een aantal doelen voor 2020 al gerealiseerd. Naast de
oorspronkelijke partners LTO Nederland (melkveehouders) en NZO (zuivelindustrie), werken met
ingang van 2019 ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt (NAJK) samen in de Duurzame Zuivelketen. Het samenwerkingsverband, dat onder
ZuivelNL valt, verbreedt zijn scope met enkele nieuwe doelen en heeft nieuwe doelstellingen voor
2030 vastgesteld.
De Duurzame Zuivelketen wordt ondergebracht bij ZuivelNL. Dit past in de nieuwe positionering van
ZuivelNL als de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelketen.
Behaalde doelen
Onder andere bij het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij en op het
terrein van weidegang zijn de gestelde doelen voor 2020 al gehaald. Dit betekent bijvoorbeeld dat
ruim 99% van de Nederlandse melkveebedrijven voldoet aan de norm voor antibioticagebruik van de
onafhankelijke Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Het aantal bedrijven met weidegang is in 2018
al uitgekomen boven het streefpercentage van 81,2.
Hoofdthema’s
Ook bij de andere doelen boekt de Duurzame Zuivelketen voortgang. Daarbij gaat het tot nu toe om
de volgende 4 hoofdthema’s:
- klimaatverantwoorde zuivelproductie;
- continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn;
- behoud van weidegang;
- biodiversiteit en milieu.
Voor de periode tot 2030 voegt de Duurzame Zuivelketen hier drie thema’s aan toe, namelijk:
- verdienmodellen;
- grondgebonden melkveehouderij;
- veiligheid op het boerenerf.
Bij verdienmodellen gaat het om duurzaam rendement voor melkveehouders op basis van hogere
opbrengsten en/of lagere kosten en/of meer ontwikkel- cq gebruiksruimte.
Grondgebonden melkveehouderij betreft eiwit van eigen grond of uit de buurt, buurtcontracten,
voldoende grote huiskavel t.b.v. weidegang en afname van de import van eiwitrijke grondstoffen. Dit
sluit aan op het beleid van LNV in het kader van de nota over Kringlooplandbouw.
Een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, medewerkers en bezoekers zal
worden gestimuleerd door bewustwording van veiligheid op het boerenerf en actief handelen zodat
het aantal ongevallen afneemt.

Doelstellingen
Voor alle 7 thema’s zijn (geactualiseerde) doelstellingen vastgesteld voor 2030, in samenspraak met
de Adviesraad van de Duurzame Zuivelketen en het ministerie van LNV. Het ministerie en andere
stakeholders hebben namelijk ook een rol en verantwoordelijkheid bij de realisatie van de doelen.
Ook bij de sectordoelen voor 2030 gaat de Duurzame Zuivelketen uit van de diversiteit in de sector.
Zo kan de ene melkveehouder meer doen aan natuur en landschap, terwijl een ander meer werkt
aan duurzame energie.
Duurzame melkveehouderij
De Nederlandse zuivelsector staat voor een duurzame melkveehouderij die gezonde producten
voortbrengt in een gezonde omgeving. Melkveehouders en zuivelondernemingen komen zelf met
nieuwe duurzaamheidsdoelen, om dit ook in de toekomst waar te maken op basis van verantwoorde
productie, voldoende draagvlak en een gezond verdienmodel.
Meer informatie vindt u op de website www.duurzamezuivelketen.nl
Den Haag, 4 september 2019

