
De landbouw staat onder druk. Er zijn te veel dieren 
op een klein oppervlak. Daardoor wordt er te veel 
schadelijke stikstof en CO2 uitgestoten. Maatregelen 
zijn onvermijdelijk, maar de regering neemt ze niet  
of maar half. Boeren verkeren daarom in on zekerheid 
over hun toekomst. 

 Van crisis naar bloei:
100% biologische  

veehouderij in 2030

Factsheet
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Toch is het mogelijk om voor 2030 om te schakelen  
naar een toekomstbestendige, biologische veehouderij. 
Daarin verdient de boer een eerlijke boterham en  
eet de consument een eerlijke boterham. Lees hier  
over ons landbouwtransitiefonds. 

Klimaateconomie

Wij kiezen voor een nieuwe economie die mens  
en planeet voorop zet. Wij noemen dat de klimaat
economie. Dat heeft ook gevolgen voor de manier  
waarop we ons voedsel produceren. Iedereen kan 
gewoon gezond en betaalbaar genieten van eten  
en de koe blijft lekker in de wei. Er komt meer bos,  
en veel minder landbouwdieren. Een deel van de  
kosten wordt gedekt door de belastingen te verhogen 
op vermogen. Miljonairs gaan zo 3% meer belasting  
betalen. 

In de klimaateconomie leven we in een gezond landschap. Door te 
kiezen voor het belasten van vervuiling en het belonen van vergroening, 

maken we de economie toekomstbestendig. Door de intensieve 
veehouderij te hervormen naar een compacte, duurzame veesector 

halen we de klimaatdoelstellingen en lossen we de stikstofcrisis op. 
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Een levend landschap

Milieudefensie stelt een pakket aan maatregelen voor. 
Dit levert een levend landschap op waarin de natuur, 
het klimaat, het dierenwelzijn en het welzijn van alle 
Nederlanders beter worden. Hiervoor is het nodig om 
de veehouderij te hervormen, maar ook om voedsel een 
eerlijke prijs te geven. Onderzoeksbureau CE Delft heeft 
onze voorstellen doorgerekend. En wat blijkt: de bood
schappen blijven betaalbaar voor iedereen. En mensen 
met lagere inkomens gaan er zelfs op vooruit. 

Duurzame veehouderij

Alle veehouderijen worden volledig biologisch. Ze  
halen hun veevoer van eigen grond of uit de buurt.  
Door biologische kringlooplandbouw wordt de  
bodem gezonder, het water schoner en groeit de  
biodiversiteit in en om de boerderij. 

Uitkoop traditionele veehouders

Nederland is het meest veedichte land ter wereld.  
Dat is slecht voor natuur en milieu, maar veroorzaakt 
ook veel overlast voor de lokale bevolking. Het aantal 
dieren in Nederland zal minder worden: zeker 60%  
minder landbouwdieren. Geld gaat naar biologische  
veehouderij en natuurherstel. Intensieve veehouders 
worden uitgekocht. Voor deze omslag wordt, tot  
aan 2030, jaarlijks € 3,6 miljard voor uitgetrokken.  
Dat is fors meer dan de € 590 miljoen die minister  
Schouten van Landbouw hiervoor heeft uitgetrokken. 
De opbrengst is ook veel hoger: de gehele veesector  
wordt hiermee in 10 jaar toekomstbestendig gemaakt. 

Bosherstel

In het plan van Milieudefensie wordt 10% van de land
bouwgrond teruggeven aan het bos. Dit komt neer op 
118.000 hectare en 300 miljoen bomen, die jaarlijks  
0,8 miljoen ton aan CO2 opnemen.
 

 Wat levert de landbouwtransitie op?

Ruim 16 miljoen ton minder uitstoot
• hiermee worden de klimaatdoelen voor 2030 ruimschoots gehaald

80 miljoen kilo minder uitstoot van ammoniak (NH3) 
24 miljoen kilo minder uitstoot van stikstofoxide (NOx) 
• ruim voldoende om de stikstofcrisis op te lossen 

Meer bomen
• 10% veeteeltgrond wordt bos

Gezonder voedsel
• minder vleesconsumptie
•  Nederlands vlees en zuivel  

100% biologisch geproduceerd 
• meer groenten en fruit

In ieder geval 60% minder landbouwdieren 
• verbeterd dierenwelzijn 
• geen stankoverlast 
• geen mestoverschot

CO2 CH4

NH3 NOx

Perspectief voor de boeren:

• duidelijkheid
• toekomstperspectief
• betere prijzen
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Eerlijke vleesprijs

De gemiddelde Nederlander eet 700 gram vlees per 
week. 40% meer dan de maximaal aanbevolen hoeveel
heid. Dit is ongezond. Zo vergroot het eten van te veel 
vlees de risico’s op vormen van kanker, diabetes 2 en 
beroertes. Vlees is relatief goedkoop omdat de  
kosten voor de schade aan klimaat en milieu van de 
vlees productie niet in de prijs worden opgenomen.  
Het invoeren van een eerlijke vleesprijs betekent dat 
vlees een duurzaamheidsopslag krijgt. In 2030 komt de 
duurzaamheidsbijdrage per 100 gram tussen 20 en 57 
cent te liggen. Door de hogere prijs zal de consumptie 
van vlees dalen. Dit scheelt de samenleving ook veel 
zorgkosten. Uit een peiling van I&O Research blijkt dat 
ruim 80% van de Nederlanders neutraal tot positief 
tegenover een hogere vleesprijs staat als dit betekent 
dat boeren kunnen verduurzamen. 

Groenten en fruit: laag btw-tarief

De schijf van vijf raadt aan om voldoende groenten, 
fruit, peulvruchten en noten te eten. Nog geen 15%  
van de Nederlanders doet dit. Om de hogere vleesprijs 
te compenseren en gezond eten te stimuleren, wordt de 
btw op (verse) groenten en fruit, peulvruchten en noten 
verlaagd naar 5%. Deze maatregel kan op brede steun 

rekenen: driekwart van de Nederlanders ziet een hogere 
vleesprijs graag in combinatie met een lagere groenten- 
en fruitprijs. De belastinginkomsten dalen hierdoor met 
€ 300 miljoen per jaar. 

Inkomenscompensatie

Als de kosten van de landbouwtransitie worden door-
berekend aan de consument levert dit voor mensen  
met lagere en middeninkomens problemen op: gezond 
en duurzaam (vers) voedsel is vaak duurder dan onge
zonde boodschappen. Omdat iedereen recht heeft op 
betaalbaar en gezond eten, wordt er € 1,1 miljard uit-
getrokken voor inkomenscompensatie. Mensen met  
een lager inkomen gaan er hierdoor op vooruit. Voor 
mensen met een midden inkomen blijft het besteedbaar 
inkomen gelijk. 

Kostendekking

Het is mogelijk om in 10 jaar over te schakelen naar  
een toekomstbestendige, volledig duurzame vee
houderij. Maar dit kost wel geld. Jaarlijks is € 3,6 miljard  
nodig om de omslag te maken naar biologische kring
loop landbouw. 

€ 1,4 miljard per jaar

ruim € 30 miljoen per jaar

€ 200 miljoen per jaar

ruim € 2 miljard per jaar

Eerlijke vleesprijs 

Europese
landbouwsubsidies 

Belasting 
op landbouwgif 

Verhoging 
vermogensbelasting

Zo financieren we de landbouwtransitie

Vermogensbelasting gaat boven € 1 miljoen  
omhoog met 3%. Ook gaat de belasting op  
aanmerkelijk belang in box 2 omhoog.  
Dit levert samen jaarlijks ruim € 2 miljard op.
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Werkgelegenheid

Het aantal boeren is de laatste decennia behoorlijk 
gedaald, onder andere door schaalvergroting en  
lage prijzen voor hun producten. Elke dag stoppen  
gemiddeld 3 boeren met hun bedrijf. Met het  
huidige landbouwbeleid verdwijnen de komende  
10 jaar nog eens 17.000 banen. 

Met het plan van Milieudefensie worden de prijzen 
beter, waardoor boeren met minder dieren een goede 
boterham kunnen verdienen met hun bedrijf. De over
stap naar biologische veehouderij levert ruim 9.000 
banen op. Toch zal niet elke boer kunnen of willen  
overstappen naar biologische veeteelt. Die boeren  
worden ruimhartig uitgekocht. Dit zal zo’n 23.000  
banen kosten. De belastingverlaging op groenten  
en fruit creëert weer extra werkgelegenheid, in de  
groente- en fruit sector ontstaan 6.500 nieuwe banen. 
Netto blijft de krimp beperkt tot 7.300 banen.

Totale vermindering uitstoot van broeikasgassen 
in de landbouw

Huidige uitstoot 
landbouw Nederland:
27,7 
miljoen ton

Uitstoot-reductie volgens 
Milieudefensie Landbouwtransitie

Uitstoot-reductie  op landbouw en landgebruik 
volgens Klimaatakkoord (2030)

3,5
miljoen ton

16,2
miljoen ton


