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Handreiking aan informateur minister Schippers en de formatie-onderhandelaars van 

VVD, CDA, D66 en GroenLinks: 

Van generiek naar SPECIFIEK beleid:  

ruim baan voor een robuuste  

GRONDGEBONDEN melkveehouderij. 

 

Netwerk GRONDig, de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij en De 

Natuurweide, organisatie voor biologische melkveehouders voelen de verantwoordelijkheid 

om bij te dragen aan een beter en afgestemd beleid voor de grondgebonden 

melkveehouderij in ons land. Samen met maatschappelijke organisaties en enkele 

zuivelondernemingen vormen wij de Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij en hebben 

respect voor elkaars rol. Wij zijn in partnership in staat met elkaar te denken en te doen. Wij 

zien het belang van een ambitieuze paragraaf in het Regeerakkoord.  

Wat ons betreft is de leidraad: van generiek naar specifiek beleid voor een robuuste 

grondgebonden melkveehouderij. 

 

Wij roepen u als onderhandelingspartijen op om de ambities in het bijgesloten Handvest op 

te pakken, te verwerken in een nieuw hoofdlijnenakkoord en vooral uit te gaan voeren.  

 

Netwerk Grondig en De Natuurweide 

met hun partners in de Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij 

mei 2017 

   HANDvest 
Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij 
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HANDvest  

Wij vinden dat een hoofdlijnenakkoord een sterke inhoudelijke ambitie moet hebben, met als 
basis de volgende elementen voor de paragraaf Melkveehouderij: 

Kern 
De kern is de noodzaak van specifiek beleid voor grondgebonden en biologische 
melkveebedrijven. Zij veroorzaken geen (milieu) problemen en mestoverschot. Zij werken op 
bedrijfsniveau met een kringloopsysteem: bodem, plant, dier en mest. Dit betekent dat zij op 
eigen land alle ruwvoer produceren en alle mest gebruiken. Door het eigen ruwvoer 
(overwegend gras) hoeven grondgebonden bedrijven weinig eiwitrijk krachtvoer aan te 
kopen. Dit alles in tegenstelling tot intensieve melkveebedrijven die onder geconditioneerde 
omstandigheden produceren, die gebruikmaken van wereldwijd verhandelbare grondstoffen 
en een minder positieve bijdrage leveren aan het Nederlandse cultuurlandschap. 

De Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij wil een sterke vereenvoudiging van de wet- en 
regelgeving voor grondgebonden melkveebedrijven die op eigen land ruwvoer produceren, 

mest gebruiken en koeien weiden. Zij werken natuur-inclusief. Bovendien is een 
grondgebonden bedrijf letterlijk een broedplaats voor weidevogels! 

 

Van generiek naar specifiek beleid 
Het huidige beleid maakt geen onderscheid tussen grondgebonden (extensieve) en 
intensieve melkveebedrijven. Generieke regelgeving, om de milieubelasting door intensieve 
bedrijven te beperken, heeft juist bijgedragen aan een verdere intensivering en een 
geringere maatschappelijke waardering!! Daarbij zorgt de intensivering weer voor een 
toename van de milieubelasting; een vicieuze cirkel waarin de melkveehouderij al decennia 
zit. Bovendien betalen de grondgebonden melkveehouders onterecht mee aan de rekening 
die ontstaat door (milieu) problematiek. Hoogste tijd om deze vicieuze cirkel te doorbreken.  
 
Voor de grondgebonden melkveehouderij kan de overheid volstaan met veel eenvoudigere 
regels: dit geldt voor ammoniak (huisvesting en mestaanwenden), voor mest (stikstof en 
fosfaat) en voor derogatie. Omdat grondgebonden melkveebedrijven positief bijdragen aan 
onder meer bodemleven en biodiversiteit (zij zijn ‘natuur-inclusief’) kan vergroening van het 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ook gericht op deze bedrijven worden ingezet.  

Subsidies en investeringen van de overheid zijn grotendeels gericht op de intensieve 
melkveehouderij. Bijvoorbeeld de MDV-stallen maar ook technologieën zoals mestvergisting 
en -verwerking. Bovendien kwalificeren vreemd genoeg grondgebonden melkveebedrijven 
zelden voor Groen Financiering. De Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij pleit voor 
investeringen in onderzoek ter ondersteuning van de grondgebonden en biologische 
melkveehouderij, zoals: 
- biodiversiteit, bodemleven en veerkracht,CO2 binding in de bodem 
- ecosysteemdiensten, natuur-inclusief en robuuste melkveestapel, 
- integrale melkveehouderij met bijdragen aan het landschap  
- grondgebonden bedrijven moeten gebruik kunnen maken van Groen financiering.  

Grondgebonden melkveehouderij is de meest duurzame vorm van melkveehouderij en is 
bovendien maatschappelijk zeer gewenst.  

Specifiek beleid voor de grondgebonden melkveehouderij is noodzakelijk om haar positie te 
versterken en ruim baan te geven aan doorontwikkeling. 

Wij roepen u als onderhandelingspartijen op om onze oproep en de ambities in dit HANDvest 

op te pakken, te verwerken in een nieuw hoofdlijnenakkoord en vooral uit te gaan voeren.  
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NAMENS: 

 

Netwerk GRONDig en De Natuurweide 

 

en hun partners in de Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij, te weten: 

 

Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en 

Voeding 

Natuur & Milieu 

Milieudefensie 

Brabantse Milieufederatie 

De 12 Natuur en Milieufederaties 

De Dierenbescherming 

Kaasmakerij Henri Willig B.V. 

EKO Holland 

Triodos Bank 

 

 

 

Contactpersoon namens Netwerk Grondig en de Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij: 

Diana Saaman, T: 06 51451614 

info@netwerkgrondig.nl 
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