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Geachte mevrouw Schouten, 
 
In de petitie die u mij op 9 april jl. stuurde, verzoekt u mij de kalversector te 
hervormen. U roept mij met klem op melkveehouders te stimuleren hun kalveren 
op eigen bedrijf te houden, een einde te maken aan transport van ongespeende 
kalveren en kalverhouders te helpen die willen stoppen of overstappen op 
biologische bedrijfsvoering. Hieronder informeer ik u, en de 20.457 
ondertekenaars van de petitie, over mijn beleid op deze onderwerpen.  
 
Toekomstscenario’s kalverketen 
Op 18 mei jl. heb ik de “Scenariostudie Kalverketen” naar de Tweede Kamer 
gestuurd1. In de begeleidende brief geef ik aan dat het bij elkaar brengen van 
jonge -voor ziekte vatbare- kalveren van verschillende herkomst een groot risico 
vormt voor de kalvergezondheid. De studie schetst scenario’s voor de toekomst 
die ik verder wil verkennen. Ik heb € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor pilots 
voor voorlopers die volgens de geschetste scenario’s willen gaan werken, onder 
andere door dieren langer op het ‘moederbedrijf’ te houden of te werken in 
kortere ketens. De contouren van deze subsidieregeling, en de randvoorwaarden 
daarbij, worden op dit moment uitgewerkt. Ik zal de Tweede Kamer informeren, 
zodra hierover meer bekend is. 
 
Transport van ongespeende kalveren 
Zoals u weet pleit ik bij mijn Europese collega’s voor een aanpassing van de EU 
Transportverordening waardoor kalvertransport langer dan 8 uur verboden wordt. 
Het verder beperken van het transport van ongespeende kalveren is onderdeel 
van bovengenoemde scenario’s en zal onderdeel uitmaken van de pilots.  
 
Hulp bij bedrijfsbeëindiging of overstap op biologische bedrijfsvoering 
Op 3 november 2020 is mijn Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij 
natuurgebieden2 gepubliceerd. Met deze regeling kunnen ook kalverhouders 
geholpen worden bij het stoppen van hun bedrijf. Tevens werkt mijn ministerie op 
dit moment hard aan het Omschakelprogramma duurzame landbouw3, met daarin 

 
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z08168&did=2021D17998 
2 wetten.nl - Regeling - Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden - BWBR0044295 
(overheid.nl) 
3 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01427&did=2021D03236  
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investerings-, subsidie en werkkapitaalregelingen die veehouders kunnen gaan 
helpen bij de transitie naar duurzamere landbouw.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 


