Commissiedebat Landbouw,
Klimaat en Voedsel
Position Paper IPO
Tijdens het commissiedebat op
30 maart staat ook de nationale
eiwitstrategie op de agenda. Vanuit
de provincies geven wij u hierop graag
enkele punten mee.

Provincies hebben belang bij de nationale eiwitstrategie
De Nationale Eiwitstrategie bevat belangrijke elementen, die bijdragen aan provinciale doelen, zoals de bijdrage
aan verduurzamen van het voedselsysteem, verbeteren van het verdienvermogen van boeren, toeleveranciers
en producten, versterken van de regionale economie en leefbaarheid van het platteland en versterking van de
kennis-/concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Aandachtspunten voor geslaagde eiwittransitie in Nederland:
Er ligt een opdracht vanuit Europa voor Nederland om met de eiwitstrategie aan de slag te gaan. De uitvoering
ligt al lang stil; Het Rijk moet snelheid maken om de actiepunten zoals die in de NES zijn opgeschreven op te
pakken en daarvoor ook de middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering. We hebben een sterke basis maar
de concurrentie staat niet stil!

Nederlandse kennis van belang bij ontwikkeling Europese eiwitstrategie
Nederland kan de wereld/Europa niet voorzien in de eiwitbehoefte, maar kan met haar hoge kennisniveau
van landbouw en voedingsindustrie als proeftuin dienen voor een geslaagde eiwitransitie in Europa, mits
beleidsstrategie, instrumentarium en inzet van het samenwerkend netwerk op de eiwittransitie in Nederland
(organiserend vermogen) ketenbreed bij elkaar gebracht wordt. Daarnaast kan deze eiwittransitie inclusief
succesvolle nieuwe eiwitteelt en -verwaarding bijdragen aan een toekomstbestendig duurzaam landgebruik op
regionaal niveau. Hierbij kan dat landgebruik en bijbehorende nieuwe landbouwmodellen actief bijdragen aan
het verminderen van emissies, beter bodemgebruik, meer biodiversiteit en een mooier landschap.
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Voor succesvolle eiwitstrategie is wel een voortvarende aanpak nodig
Het is van belang dat belemmeringen (zoals wet- en regelgeving, financiering) worden weggenomen en ook
Rijksbudget beschikbaar komt voor uitvoering van de ambities van de NES, waaronder de realisatie van
faciliteiten voor onderzoek, testen en opschaling van de productie van eiwitrijke grondstoffen en alternatieve
consumentenproducten en het organiserend vermogen om dat voor elkaar te krijgen, zodat innovatieve
initiatieven zich sneller en eenvoudiger kunnen ontwikkelen.

Het is onduidelijk wat de precieze status is van de Nationale Eiwitstrategie. Feit is wel dat het meer dan ooit (oa
door de oorlog in Oekraïne) belangrijk is dat de Nationale Eiwitstrategie voortvarend wordt uitgevoerd.
»

Kan de minister aangeven wat de precieze status is van de strategie, de bijbehorende uitvoering en de
beschikbaarheid van de benodigde middelen (70 mln)
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