


Hartelijk dank voor uw felicitaties met onze benoeming tot ministers op het 
ministerie van LNV. Wij  hebben meer dan 400 kaarten ontvangen. Daarin schrijft 
u dat u zich zorgen maakt over het welzijn van dieren in de Nederlandse 
veehouderij en het risico op de overdracht van dierziekten en zoönosen. 

Wij delen uw zorgen en willen ons hier deze kabinetsperiode voor inzetten. We 
vinden het belangrijk dat onze landbouw toekomstbestendig wordt. De zorg 
voor dieren neemt daar een belangrijke plek in. We willen hier de komende jaren 
stappen in zetten.

Dat kunnen we niet alleen. Daarom nemen we deze kabinetsperiode in overleg 
met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere 
stakeholders het initiatief tot een convenant over de ontwikkeling naar een 
dierwaardige veehouderij. Een veehouderij die kan voldoen aan de essentiële 
behoeften van het dier. We zullen ook wetgeving maken om deze ontwikkeling 
te bevorderen.

Daarnaast investeren we structureel €100 miljoen extra in de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hierdoor heeft de NVWA meer middelen 
om te controleren of bedrijven en mensen zich aan de regels houden.

De coronapandemie en de vele uitbraken van vogelgriep onderstrepen het 
belang om zoönosen en andere dierziektes zoveel mogelijk te voorkomen. 
We houden dit goed in de gaten, zodat we bij de uitbraak van een dierziekte 
snel kunnen ingrijpen. Daarnaast werken we samen met onze collega van het 
ministerie van VWS aan een actieplan om het risico op zoönosen verder te 
verminderen.

Bedankt voor uw betrokkenheid bij het welzijn en de gezondheid van dieren 
in de Nederlandse veehouderij. Het is voor ons waardevol om te weten wat u 
belangrijk vindt, zodat wij ons zo goed mogelijk voor dit onderwerp kunnen 
inzetten.

Ook namens de minister voor Natuur en Stikstof,

Henk Staghouwer
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