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Aan 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Mevrouw Carola Schouten 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

Betreft: Aanpak Nationale Eiwitstrategie 

 

 Utrecht, 02-12-2019 

Geachte Minister Schouten, 

De stakeholderbijeenkomst “Naar een Nationaal Eiwitplan” op 26 juni 2019 in Almere hebben 

ondergetekenden als veelbelovende start ervaren om te komen tot een nationale eiwitambitie waarin 

overheden, ondernemers, onderzoekers, opleiders en ngo’s zich verenigen om de transitie naar een gezonde 

en duurzame balans in eiwitproductie én -consumptie te versnellen. 

Wij waarderen het dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de betrokken provincies 

zich bereid hebben getoond het advies in te winnen van een brede groep experts en actoren, om zo toe te 

werken naar een Eiwitplan dat een solide basis heeft in de meest actuele kennis en inzichten uit het 

wetenschappelijke en maatschappelijke veld, en kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. 

De eiwittransitie is één van de meest belangrijke interventies om te komen tot een houdbaar 

voedselsysteem. Het is alom bekend dat de huidige wijze van productie en consumptie van ons voedsel 

gepaard gaat met negatieve effecten, zoals ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de uitstoot van stikstof 

en broeikasgassen en een toename van ziektelasten als gevolg van ongezonde voeding. Het RIVM stelt dat 

zes miljard euro per jaar aan zorgkosten hiervoor nodig zijn1. De Transitieagenda Biomassa & Voedsel, maar 

ook het Preventieakkoord, de LNV-visie “Waardevol en Verbonden” en het Klimaatakkoord erkennen dat er 

trendbreuken nodig zijn. De eiwittransitie is tevens in lijn met SDG# 12, Duurzame Consumptie en Productie 

waarbij productie volgend is op (duurzamer) consumptiegedrag.  

Met deze brief willen wij de urgentie benadrukken van een Nationale Eiwitstrategie, die de gehele keten 

alsmede verschillende beleidsdomeinen verbindt. Concreet willen wij de volgende punten onder uw 

aandacht brengen en oproepen om naast productie ook consumptie leidend te laten zijn in beleid: 

 

1. Verbinding van deeltransities 

2. Integrale / beleidsdomein-overstijgende aanpak  

3. Bijzondere aandacht deeltransitie ‘consumptie’;  

4. Bijzondere aandacht deeltransitie ‘productie - minder dierlijk’ 

 

 
1 RIVM (2018), Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezond vooruitzicht. Bilthoven: RIVM. 
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1. Verbinding van deeltransities  

De eiwittransitie vergt een systeemverandering2 in ons voedselsysteem waarbij beleid gericht op ecologische 

houdbaarheid zich niet alleen op de productie, maar ook op de retail en consumptie van voedsel moet 

richten. Recente analyses van instituten als de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur3, het Planbureau 

voor de Leefomgeving4 en New Foresight5 laten zien wat dit betekent: een transitie over de gehele keten, die 

zowel het productie-, verwerking-, aanbod- als consumptieniveau omvat. Wij onderscheiden vier 

deeltransities die samen de eiwittransitie vormen: 

1. Consumptie – Herstel van een gezonde en duurzame balans dierlijk/plantaardig in het 

voedselpatroon van de Nederlandse consument 

2. Consumptie – Een voedselomgeving die een gezonde en duurzame balans stimuleert 

3. Productie – Meer plantaardig 

4. Productie – Minder dierlijk 

Deze vier onderdelen beïnvloeden en versterken elkaar en hebben hun eigen kansen en obstakels om bij te 

dragen aan een evenwichtige eiwitverhouding. Wij verzoeken u deze vier deeltransities expliciet uit te 

werken in de Nationale Eiwitstrategie, met extra aandacht voor consumptie. 

 

2. Integrale / beleidsdomein-overstijgende aanpak  

Onder meer de stikstof- en fosfaatproblematiek, het klimaatprobleem, de negatieve effecten van ons 

voedselsysteem op o.a. het land- en watergebruik en de volksgezondheid tonen de noodzaak aan van 

integrale maatregelen die verschillende beleidsdomeinen overstijgen. Hiervoor is nodig: 

• Overkoepelende doelstelling: Het formuleren van een gezamenlijke, breed gedragen en 

onderbouwde doelstelling door LNV, VWS, BuZa en I&W voor productie- en consumptieverhoging 

van plantaardige eiwitten alsmede voor de vermindering van productie- en consumptie van dierlijke 

eiwitten in beleid, is essentieel. Dit biedt stakeholders duidelijkheid en draagt bij aan coherent 

beleid. Het ligt voor de hand aansluiting te zoeken bij de al breed gedragen ambities zoals onder 

meer geformuleerd door de Green Protein Alliance, het RIVM en de Transitieagenda Biomassa & 

Voedsel: een eiwitbalans van 50/50 in 2025 en 60/40 (plantaardig/dierlijk) in 2050 waarbij de totale 

eiwitconsumptie per persoon in 2050 met 10-15% is gedaald6. 

● Gezamenlijke inzet: Ministeries moeten gezamenlijk optrekken bij de inzet van adequate (financiële) 

ondersteuning aan koplopers en sector brede initiatieven, alsmede voor publiekscommunicatie, 

experimenteerruimte, nudging en voorlichting aan zowel de productie- als consumptiekant en voor 

onderzoek.  

 

● Koppeling verwante dossiers: 

 
2 https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2014/10/02/naar-een-voedselbeleid/naar-een-
voedselbeleid.pdf 
3 https://www.rli.nl/sites/default/files/duurzaam_en_gezond_samen_naar_een_houdbaar_voedselsysteem_def_1.pdf 
4 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL-2019-dagelijkse-kost-bijdragen-aan-duurzaam-voedselsysteem-
2638.pdf 
5 https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-
analyse-2.pdf 
6 Greenpeace pleit voor een reductie van vleesconsumptie naar maximaal 16kg pp/jaar in 2050 en een 

zuivelconsumptie van maximaal 33kg pp/jaar. Zie het rapport Minder is Meer. 

 

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2014/10/02/naar-een-voedselbeleid/naar-een-voedselbeleid.pdf
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2014/10/02/naar-een-voedselbeleid/naar-een-voedselbeleid.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/duurzaam_en_gezond_samen_naar_een_houdbaar_voedselsysteem_def_1.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL-2019-dagelijkse-kost-bijdragen-aan-duurzaam-voedselsysteem-2638.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL-2019-dagelijkse-kost-bijdragen-aan-duurzaam-voedselsysteem-2638.pdf
https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-analyse-2.pdf
https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-analyse-2.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/05/Minder-is-meer.pdf
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o Het eiwitvraagstuk kan niet los gezien worden van de uitdaging, zoals onder meer verwoord in 

het Preventieakkoord, om te komen tot gezonde eetkeuzes en voedselomgeving. Het is nodig dat 

hierop door LNV en VWS coherent beleid wordt gevormd. 

o Graag onderstrepen wij het belang om het internationale beleid inzake ontbossing, 

mensenrechten en autonome voedselvoorziening te koppelen aan eiwittransitie. Dit kan door op 

Europees en nationaal niveau ontbossings- en conversievrije verantwoorde soja en andere 

plantaardige eiwitten met robuuste duurzaamheidsnormen te stimuleren.  

o Het beleid rond voedselverspilling en eiwittransitie kunnen elkaar meer versterken. De productie 

van met name dierlijke eiwitten gaat gepaard met grote verspilling van land, water en energie. 

Het consumeren van meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten, voorkomt grote verliezen 

die gepaard gaan met de productie van dierlijke eiwitten. Doelstellingen rond de vermindering 

van productie en consumptie van dierlijke producten kunnen worden gekoppeld aan al 

bestaande doelstellingen rond voedselverspilling en hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

o Benut de eiwittransitie in de aanpak van de stikstofproblematiek. Het bevorderen van 

plantaardige productie en vermindering van de dierlijke productie kan de overschakeling naar 

minder stikstofuitstoot in Nederland ondersteunen. De teelt van eiwitgewassen of 

oesterzwammen kan perspectief bieden voor veehouders die willen stoppen of omschakelen. 

  

• Aanvulling van wetenschappelijke onderbouwing eiwitbeleid: 

Als basis voor een gedragen en coherent langetermijnbeleid is het wenselijk om de noodzakelijke 

wetenschappelijke basis te versterken en het benodigde wetenschappelijke en praktijkgerichte 

onderzoek op een gecoördineerde manier uit te voeren. Een samenhangend, multidisciplinair 

onderzoeksprogramma als PROFETAS (1999-2006), met input van verschillende universiteiten, wordt 

node gemist.  

Tevens is er een kennishiaat in onder andere de relatie tussen gezondheid en ons eetpatroon. Het 

uitbreiden van wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek en de gezamenlijke financiering hiervan 

is wenselijk om de transitie te versnellen en de overheid en bedrijfsleven – verwerking, retail, 

primaire producenten – van de gewenste adviezen en handvatten te voorzien.  

● Monitoring van het transitieproces: Bij langdurige transitieprocessen als de eiwittransitie is het 

verliezen van momentum een groot risico. Tevens is het voor de voortgang van belang dat het proces 

rondom de transitie doorlopend wordt gemonitord en geborgd. 

 

3. Bijzondere aandacht deeltransities consumptie 

Specifiek benadrukken wij dat de deeltransities op consumptie in dit stadium van de eiwittransitie veel 

kansen bieden. Onderzoek7 wijst er op dat voor deze deeltransitie (evenals voor “Productie - Meer 

plantaardig”) veel draagvlak is. Bevolkingsonderzoek laat al jaren op rij zien dat de bereidheid van 

Nederlanders om minder dierlijk en meer plantaardig te eten hoog is8. Van een algehele sterke daling in de 

vleesconsumptie is echter nog geen sprake9. Er is algemeen consensus dat (nog) meer aandacht voor de 

 
7 https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-
analyse-2.pdf 
8 https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2019/11/Vegamonitor-2019.pdf  

NuPanel (2019), https://www.nu.nl/eten-en-drinken/5689823/dit-is-waarom-meer-mensen-minder-vlees-eten.html 
Motivaction 
9 WUR (2019) https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/499852 

https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-analyse-2.pdf
https://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2019/07/NewForesight-Voorlopen-in-de-Eiwittransitie-Transitie-analyse-2.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2019/11/Vegamonitor-2019.pdf
https://www.nu.nl/eten-en-drinken/5689823/dit-is-waarom-meer-mensen-minder-vlees-eten.html
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/499852
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voedselomgeving kansen biedt voor een verdere versnelling van het herstel, zonder daarbij de keuzevrijheid 

van de burger te beperken. Onze concrete aanbevelingen hierbij zijn:  

● Gestelde doelen breed uitzetten: Doelstellingen ten aanzien van de gewenste verhouding dierlijke en 

plantaardige eiwitten in samenwerking met het bedrijfsleven laten doorwerken in aanbod en 

marketing van retail, horeca, (bedrijfs-)kantines, scholen, zorg, overheid. 

 

● Bijdragen aan voorlichting en campagnes: Het faciliteren van voorlichting en campagnes (in lijn met 

eerdere acties tegen roken en kindermarketing) ten behoeve van een meer plantaardig en minder 

dierlijk voedselpatroon, zoals www.zokanhetook.nu. Hieronder valt tevens de informatievoorziening 

over de definitie van dierlijke eiwitten en de consumptie daarvan (vlees, vis, kaas, zuivel en eieren). 

 

● Stimuleren lokale overheid: Ondergetekenden zien een expliciete rol voor gemeenten en provincies 

in het creëren van een duurzame en gezonde voedselomgeving. De omgevingswet biedt gemeenten 

en provincies de mogelijkheid om de eiwittransitie integraal op te nemen in het lokale voedselbeleid.  

 

4. Bijzondere aandacht deeltransitie ‘Productie - Minder dierlijk’ 

Een daling van de dierlijke productie en een toename in de plantaardige productie betekent niet dat er een 

daling hoeft te zijn van het aantal producenten. Wel moet er een omschakeling plaatsvinden naar een ander 

productiesysteem. Om boeren en voedselverwerkers te verleiden over te stappen naar plantaardige 

producten zijn incentives nodig en zal er een wijziging moeten plaatsvinden in geldstromen en subsidies. 

Waar nu relatief veel subsidie verstrekt wordt aan dierlijke sectoren, kan deze incrementeel worden 

afgebouwd en doorgesluisd naar producenten van plantaardige producten. Onze aanbevelingen zijn: 

● Overgangstrajecten: Vermindering van de dierlijke productie vraagt een aanpassing in de 

bedrijfsvoering van veehouders. Veehouders die met dieren blijven werken, kunnen mogelijk 

omschakelen naar regeneratieve landbouwmethodes zoals permacultuur en voedselbossen. Boeren 

dienen een duurzaam toekomstperspectief te krijgen en voldoende middelen om de vereiste 

investeringen te kunnen maken. Met veehouders kan bekeken worden waar de voornaamste kansen 

liggen voor een (gedeeltelijke) transitie naar plantaardige productie, en zij kunnen hierin worden 

ondersteund met speciale overgangstrajecten. 

 

● Herziening geldstromen: Overheden, in samenwerking met andere financiële instellingen, moeten 

ten tijde van de omschakeling deze producenten financieel tegemoet komen. Zo kunnen  

hectaretoeslagen worden omgezet naar duurzaamheids- en gezondheidsprestaties, en bonus/malus-

systemen voor pachtprijzen gekoppeld aan de toegevoegde waarde voor duurzaamheid en 

gezondheid.. 

● Stimuleringsregeling plantaardige eiwitten: Subsidies kunnen tijdelijk worden ingezet voor de 

verdere uitrol van plantaardige eiwitten die dienen als vervanger voor dierlijke producten. In lijn met 

de eerdere regeling voor Stimulering Duurzame Energie, kan een Stimuleringsregeling Plantaardige 

Eiwitten afnemers van plantaardige vervangers compenseren voor de meerprijs die zij betalen ten 

opzichte van vergelijkbare dierlijke producten.  

 

Ondergetekenden zijn van mening dat het eiwitdossier kan leiden tot aanzienlijke winsten in de klimaat-, 

milieu-, biodiversiteits-, en gezondheidsdossiers. Om deze redenen roepen wij u via deze brief op tot een 

Nationale Eiwitstrategie, met gebruik van de kennis en inzichten, die tijdens de stakeholderbijeenkomst naar 

voren zijn gebracht, en met benutting van alle kansen die de verschillende deeltransities bieden. 

http://www.zokanhetook.nu/
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Wij zijn gaarne bereid deze punten nader toe te lichten. Wij zien uit naar uw reactie 

 

Hoogachtend, 

 

Transitiecoalitie Voedsel  

Green Protein Alliance  

The Protein Cluster  

Dutch Cuisine 

De Dierencoalitie 

MVO Nederland 

TAPP coalitie 

Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit van Amsterdam 

Dr. Ir. Fred van de Velde, Lector Eiwittransitie in Voeding, Has Hogeschool 

Dr.Ir. Nel Zoon, Chief Scientific Officer, NIZO food research B.V. 

IUCN NL  

Koppert Cress B.V. 

Stichting Noordzeeboerderij 

Hutten 

Schouten Europe b.v. 

Foodstep 

NewForesight 

Natuur en Milieu 

Greenpeace 

Louis Bolk Instituut 

Slow Food Youth Network 

Questionmark 

Urgenda  

Federatie voor Gezondheid 

Herenboeren NL 

Stichting Demeter 
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Nudge 

Caring Farmers 

Vereniging voor Biologisch-Dynamische landbouw en voeding 

Netwerk Biocyclische-Veganlandbouw 

ProVeg 

Smaackmakers 

Greendish 

Stichting DOEN 

Keetsmakelijk 

Beefy Green 

Rieneke Dijkinga, auteur en voedingsdeskundige 

Marjon Krol, projectleider korte & gesloten keten 

CHIEF 

 


