
Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het verwer-
ken van hun verdriet.

Ik verzoek de leden om een moment stilte.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Op verzoek van de fractie van de SP heb
ik de heer Vliegenthart aangewezen tot lid van de
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der
Koningin.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet, de

Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot
herstel van wetstechnische gebreken en leemten,
tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk
ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse
wetten die uitgewerkt zijn (31120);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en
bijstand in verband met het openstellen van de
mogelijkheid van het verlenen van bijzondere
bijstand aan bepaalde groepen personen die
gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd
en met uitbreiding van de doelgroep van de
langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsge-
schikten (31138).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van het themadebat
Duurzame ontwikkeling van de landbouw in
Europees en mondiaal perspectief in het kader van
de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling
van de begrotingsstaten van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor
het jaar 2008 (31200-XIV) en het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2008 (31200-
F), en de behandeling van:
- de motie-Koffeman c.s. over de overgang van de
productie en consumptie van dierlijke naar plantaardige
eiwitten (31200-XIV, 31200-F, letter C);
- de motie-Koffeman/Smaling over de ambities met
betrekking tot het biologisch landbouwareaal en de
consumentenbestedingen aan biologisch voedsel
(31200-XIV, 31200-F, letter D).

(Zie vergadering van 12 februari 2008.)
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De heer Koffeman (PvdD): Voorzitter. Nadat ik een motie
had ingediend waarin wordt opgeroepen tot meer inzet
van kennis- en innovatiebeleid ten behoeve van een
duurzame transitie van de productie en consumptie van
dierlijke eiwitten naar de ontwikkeling van meer
plantaardige alternatieven, heeft de minister zich positief
uitgelaten over het dictum ervan. Zij zei dat het dictum
van de motie haar sympathiek was. Zij sluit aan bij wat ik
heb gezegd over het stimuleren van een eiwitdialoog en
over het duurzaamheidsstreven van het kabinet.
Voorrang verlenen is echter iets onbepaalds. Dit zou

kunnen worden uitgelegd als dat dit absoluut voorrang
zou moeten krijgen op andere kennisproducten. Daarmee
dreigen wij een scheve schaats te rijden in de benutting
van wetenschappelijke kennis. Dat wil ik liever niet.

Omdat ik het heel jammer zou vinden dat een zo
belangrijk onderwerp zou sneuvelen op één woord, wil ik
de motie graag in een gewijzigde vorm indienen. Het lijkt
mij namelijk van groot belang dat bijzonder aandacht
geschonken zal worden aan de genoemde transitie, in
het belang van mens, dier, natuur en milieu. De minister
sprak van een initiatief dat in haar huidige beleid
mogelijk overbodig zou zijn. Ik ben echter op zoek
geweest naar de achtergrondgegevens van dit initiatief
en heb moeten vaststellen dat er slechts zeer sporadisch
gewerkt wordt aan de noodzakelijke transitie. In
december 2007 verrichte de minister de opening van de
AVEBE-fabriek Solanic. Toen ging het vooral over de
mogelijkheden van bioraffinage, waarmee van aardappe-
len schuimkoekjes of babyvoeding kan worden gemaakt.
De minister heeft in één zin van haar toespraak ook de
mogelijkheid van vleesvervangers aangestipt. Dit wil
echter nog niet zeggen dat zij werk maakt van een
werkelijke omslag in de ontwikkeling van deze zaken,
waarmee Nederland als kenniseconomie een koppositie
zou kunnen innemen. Daarvoor is echt veel meer nodig.

Dierlijke eiwitten komen terug in de top-drie van
maatschappelijke problemen, zoals milieuproblemen,
klimaatproblemen, ontbossing, bodemvervuiling,
watervervuiling, gezondheidsproblemen en dieren-
welzijnsproblemen. Op dit moment is Wageningen een
begrip in het buitenland, omdat Nederland kippenslacht-
lijnen exporteert. Verder zijn de kuikenveegmachines
bekend, waarmee je duizenden kuikens in een uur bij
elkaar kunt vegen, maar ook de legbatterijen en de
lopende banden om mest af te voeren in megastallen
zijn bekend. Dit zijn technische hoogstandjes waarmee
Nederland bekend is in het buitenland.

Er zijn echter ook andere technische hoogstandjes
mogelijk die beter zijn voor mens, dier en milieu. Het is
van het grootste belang dat wij onze innovatieve kracht
inzetten voor een transitie naar een meer plantaardige
samenleving, waardoor de wereld gevoed kan worden en
waardoor wij honger in de Derde Wereld kunnen
bestrijden. Op dit moment doen het InnovatieNetwerk
Groene Ruimte en Agrocluster, het Innovatiecentrum
Gezonde Voeding, het Innovatiecentrum Biologische
Landbouw en andere innovatiecentra nog weinig tot
niets aan de transitie van dierlijke naar plantaardige
eiwitten. Op de website van het InnovatieNetwerk
Groene Ruimte en Agrocluster wordt wel gesproken over
een klimaatkeuken, maar hierbij gaat het alleen om de
vraag hoe wij zullen eten als het klimaat in ons land
drastisch verandert. Er wordt niets gezegd over de vraag
wat wij doen om te voorkomen dat het klimaat veran-
dert. Ook op de website van het ministerie van LNV moet
informatie over deze transitie met een kaarsje worden
gezocht.

Hierom is het van groot belang dat een oproep van de
Eerste Kamer de minister en het bedrijfsleven inspiratie
biedt om meer in te zetten op plantaardige voeding als
vervanging van voeding van dierlijke herkomst. Het
gebruik van plantaardige eiwitten kan alle genoemde
maatschappelijke nadelen voorkomen of drastisch
verminderen en de exportpositie van Nederland en onze
klimaatpositie sterk verbeteren. Wij kunnen beter kennis
over het vervangen van dierlijke eiwitten exporteren, dan
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