
Webinar verduurzamings agenda 

Platform Melkgeitenhouderij



Tijdlijn 

Januari 2018 Opleveren Ketenvisie werkgroep boeren & zuivel

Maart 2018 Discussie avonden Platform Melkgeitenhouderij

September 2018 Visie LNV: waardevol & verbonden Ministerie LNV

Nov / dec 2018 Discussie avonden Platform Melkgeitenhouderij

Voorjaar / zomer 2019 Opzet gezamenlijke uitvoeringsagenda LNV & Platform Melkgeitenhouderij

4 september 2019 Oplevering uitvoeringsagenda LNV & Platform Melkgeitenhouderij

+ 3 Kamerbrieven LNV

Nov / dec 2019 Discussie avonden Platform Melkgeitenhouderij

2020 Opstellen implementatieplan WUR & Platform Melkgeitenhouderij



Feedback discussie avonden 2019

 Plannen concreter maken

 Inzage en inspraak in uitgaven Platform Melkgeitenhouderij

 Aandacht voor verdienmodel



Thema’s

Specifiek geitenthema’s

 Dierwelzijn

 Zorg jonge dieren

 Antibiotica

 Zoönosen

 Maatschappij

 Volksgezondheid

Algemene thema’s

 Klimaat

 Kringlooplandbouw

 Biodiversiteit

Integraal thema

 Integraal duurzame huisvesting

 Welzijn

 Emissies 

 Volksgezondheid



Uitwerking 10 thema’s

Per thema 

 Stand van zaken

 Welke doelen

 Welke acties

 Vragen via de chat

 Belangrijkste en minst belangrijke thema’s

 Kostenraming en financieringsmogelijkheden



Dierwelzijn

 Stand van zaken

 Er is een monitor obv maatregelen, als onderdeel van DGKZ

 Doel: verbeteren van dierenwelzijn

 Ontwikkelen monitor om dierenwelzijn o.b.v. diergebonden indicatoren in beeld te 
brengen, monitoring opzetten, doelen formuleren, aanpak voor verbetering toepassen

 Acties

1. assessment huidige monitor

2. verkenning ontwikkeling diergericht monitor

3. start monitoring

4. formuleren doelen



Zorg voor jonge dieren

 Stand van zaken

 Prioriteit bij bokjes met Plan van Aanpak (2017)

 Inzet op 1:1 relatie met mester, thuis opfokken bokjes en duurmelken. 

 Doel: verbeteren welzijn alle jonge dieren

 Acties

1. 2020: aanpassen I&R regeling, inclusief afstemming gebruik definities met LNV

2. 2020: ruimte voor opfokken bokjes, platform overlegt met LNV en provincies

3. 2021: aanpassen benchmark/dashboard i.o.m. GD en Elda

4. 2021: onderzoek naar duurmelken om tot advies/norm te komen (GD)

5. 2021: werken aan instrument voor ondersteuning rond opfok jonge dieren (Lam opfok protocol)



Antibiotica

 Stand van zaken:

 in veel sectoren al aanpak voor registratie antibiotica inclusief streefwaarden SDa.

 Advies Sda: monitoring is op zijn plaats voor de geitensector

 Doel: Opzetten monitoring, op basis waarvan SDa tot een advies komt. Dit advies 

is vervolgens vertrekpunt voor sectordoelen. 

 Acties:

1. 2020: opzetten registratiesysteem in 2020

2. 2021: advies Sda rond streefwaarden

3. 2022: sector formuleert doelen

4. 2023: programma kennisontwikkeling en deling



Zoönosen >  Salmonella

 Stand van zaken:

 Sinds voorjaar 2016 op een aantal bedrijven problemen rond de aflamperiode

 Doel: ontwikkeling programma voor bestrijding en preventie van salmonellose.

 Acties:

 2020/2021 Onderzoek mogelijkheid programma salmonella onverdacht

 2020/2021 Prevalentieonderzoek



Maatschappij

 Stand van zaken:

 Programma Ontdek de Geit onderdeel DGKZ. 

 Raad van Advies ingesteld voor DGKZ.

 Doel: voortzetting Ontdek te Geit, versterken Raad van Advies

 Acties:

1. 2020: binnenhalen NGO’s in Raad van Advies

2. 2020: bespreken aanpak in Raad van Advies

3. 2020: voortzetting ontdek de geit incl rol in DGZK

4. 2020: zichtbaar maken communicatieactiviteiten in monitoring

5. 2022: opnemen geiten sector in Agrifoodmonitor (imagomonitoring LNV)



Volksgezondheid

 Stand van zaken: 

 in afwachting van VGO onderzoek dat nu in uitvoering is.

 Doel: 

 resultaten VGO onderzoek leidend voor prioriteit

 Acties

1. Eind 2021: op basis van VGO onderzoek nadere acties formuleren



Energie en klimaat

 Stand van zaken:

 Energie: scan in DGZK. 

 Klimaat: metingen aan methaanemissies (en ammoniak) in praktijkstallen (WUR)

 Doel: 

 Energie → 2022: 100% geitenhouders doet mee aan DGZK incl energiescan

 Klimaat → inventarisatie op basis van huidige metingen en verkennend onderzoek



Energie en klimaat

 Acties (energie):

1. 2020: evaluatie huidige inzet energiescan en beloning door werkgroep

2. 2021: implementatie aangepaste aanpak rond energiescan

 Acties (klimaat):

1. Vanaf 2020: onderwerp op agenda platform, inclusief overzicht van actuele 

ontwikkeling in andere sectoren. 

2. 2021: emissiemetingen praktijk beschikbaar en op agenda werkgroep

3. 2021: onderzoek naar beschikbare kennis en toe te passen maatregelen om emissie 

te reduceren (uit dier en uit stal).

3. 2022: definieren vervolgstappen en eventueel vervolgonderzoek 



Kringlooplandbouw

 Stand van zaken: sluit aan bij visie van ministerie van LNV.

 Doel: nog niet vastgesteld

 Acties

1. 2021: concretere definitie kringlooplandbouw en indicatoren

2. 2021: inventarisatie huidige stand van zaken geitensector

 op basis van beschikbare gegevens waaronder bedrijveninformatienet.

3. 2021: op agenda Adviesraad voor advies/onderzoeksagenda

4. 2022 en later uitvoeren onderzoeksagenda



Biodiversiteit

 Biodiversiteit gaat zowel over diversiteit in planten en dieren als om drukfactoren 

als stikstofemissies

 Stand van zaken:

 Geen eigen biodiversiteitsplan

 Doel:

 nog geen concreet doel, eerste stap is verkenning

 Acties

1. 2020: inventarisatie stand van zaken andere sectoren (grondgebonden & intensief)

2. 2020: Agenderen voor de adviesraad: wat zijn zinvolle en effectieve acties

3. 2021: Stimuleren om aan te sluiten bij regionale biodiversiteitsprojecten



Integraal duurzame huisvesting

 Stand van zaken: onderzoeken in voorbereiding / uitvoering.

 welzijn 

 emissies

 volksgezondheid

 Doel: 

 stalsysteem van de toekomst

 Acties

1. 2021: Opstarten ontwerp integraal stalsysteem

2. 2023: ontwikkelen aanpak voor implementatie van (onderdelen van) duurzaam 

stalsysteem



Voorlopige kostenraming 2020 t/m 2024

Thema X € 1000

1. Dierenwelzijn 324

2. Zorg voor jonge dieren 118

3. Antibiotica 115

4. Zoonosen 225

5. Maatschappij 245

6. Energie en klimaat 196

7. Kringlooplandbouw 177

8. Biodiversiteit 28

9. Volksgezondheid 186

10. Integraal duurzame huisvesting 273

Communicatie 140



Financiering

 Uitgangspunten:

 Eerst zo veel mogelijk (co)financiering door derden/overheid zoeken

 Huidige bijdrage aan het Platform vormt het plafond voor uitgaven 

vanuit de sector.



Financierings opties

 100% overheid

Antibiotica: aanpak/ontwikkeling/deling kennis

Maatschappij: monitoren imago sector 1 keer per 5 jaar

Energie en klimaat:

 Inventarisatie kennis broeikasgas + mogelijke maatregelen

 Plan stimuleren maatregelen + vervolgonderzoek

 Implementatie verbeterde aanpak

Ontwerp integrale duurzame stal

 Publiek – Private Samenwerking: 50% overheid, 50% Platform 
Melkgeitenhouderij

 Eigen middelen Platform Melkgeitenhouderij



Vragen? Via de chat kunt u deze stellen!

Poll
➢ Welk thema vindt u het belangrijkste?

➢ Welk thema vindt u het minst belangrijk?



Vervolg

 Webinar online terugkijken

 Inclusief antwoorden op vragen en resultaten poll.

 Najaar weer regiobijeenkomsten

 Discussie

 Prioritering

 Indien gewenst huiskamerbijeenkomsten

 info@platformmelkgeitenhouderij.nl

Bij voldoende draagvlak wordt plan definitief.



Bedankt voor jullie aandacht en 

aanwezigheid!


