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Geachte Voorzitter, 

 

Uw vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij 

en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op 15 februari gevraagd om een 

overzicht van de non-ODA subsidiegelden die naar de intensieve veehouderij in 

het buitenland gaan. Hierbij treft u, mede namens de staatssecretaris van 

Buitenlandse Zaken, het gevraagde overzicht per bestemmingsland aan over de 

periode 1992-2008. Er zijn geen non-ODA programma’s bij het ministerie van 

Buitenlandse Zaken waaruit intensieve veehouderij kan worden gesubsidieerd. 

 

Op 25 januari heb ik u al een inhoudelijke reactie gegeven op het rapport van 

Wakker Dier getiteld:’De megastal als exportproduct’ (Kamerstuk 28973, nr. 89). 

Hierin heb ik aangegeven dat slechts een deel van het op Midden- en Oost Europa 

gerichte programma PSOM-EZ is ingezet voor intensieve veehouderijbedrijven, 

namelijk 8 % van het totaal van € 475 miljoen in de periode 1990-2008. Het ging 

daarbij vooral om de modernisering van de plaatselijke veehouderij en de 

opleiding van de werkers op de boerenbedrijven. Het PSOM-EZ is in 2008 

stopgezet. Nederland droeg met het PSOM-EZ-programma bij aan de versterking 

van de economieën van Midden- en Oost Europa en de positie van de Nederlandse 

agribusiness op die markten. Als vooraanstaand agroland heeft Nederland veel 

landbouwkennis (bijvoorbeeld van de WUR) en zeer moderne duurzame 

agrotechnologie. Ik vind het tegen die achtergrond dan ook positief dat non-ODA-

subsidiegelden zijn ingezet om hoogwaardige landbouwkennis en technologie naar 

de landen van Midden- en Oost Europa te exporteren. In het VAO Intensieve 

veehouderij heb ik daarbij aangegeven dat als de duidelijkheid er is wat onder 

“megastallen”verstaan moet worden, wij bijdragen aan modernisering, maar niet 

aan het realiseren van het type stallen waaraan wij zelf in Nederland geen 

behoefte hebben.  
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