
De Coalitie Vitale Varkenshouderij staat voor een varkenshouderij die direct bijdraagt aan 
de opgaves van de klimaat- en energietransitie. Conform de afspraken aan de Klimaattafel 
Veehouderij heeft de Coalitie als doel om in 2030 de methaanemissies vanuit de 
varkenshouderijketen met 1,3 Mton CO2-eq per jaar te reduceren. Deze doelstelling is onderdeel 
van de ambitie van de varkenshouderij om in 2050 een neutrale carbon footprint te realiseren. 
Nieuwe stalsystemen, mestverwerking en een aangepaste veevoersamenstelling dragen hieraan 
bij. Daarnaast streeft de varkenshouderij naar een energie neutrale keten in 2050 door middel 
van het verlagen van het energieverbruik en de productie van groene energie.

Opgaven en doelstellingen

1.  Verminderen van de methaanemissie van de 
varkenshouderij volgens de in de klimaattafel gestelde 
doelen en randvoorwaarden door een brongerichte 
aanpak van gasvormige emissies in varkensstallen. Snelle 
verwijdering van mest uit stallen voor verwerking kan 
daar een belangrijk onderdeel van zijn. 

2.  Uitvoeringsagenda Veehouderij en Klimaat, waarin 
de afspraken uit het Klimaatakkoord worden 
geconcretiseerd. 

3.  Werken aan een energieleverende varkenshouderij door 
energiebesparing en groene energieproductie (i.e. zon, 
wind, biogas) en hergebruik van warmte in alle schakels 
van de keten.

4.  Energiebalans bedrijf en keten; hernieuwbare energie 
geproduceerd in de keten koppelen aan energiegebruik in 
de keten. 

ERKENDE BIJDRAGE AAN KLIMAAT- EN 
ENERGIETRANSITIE

AMBITIE 3

Acties en investeringen

Actie Trekker Budget

Reductie carbon footprint Veevoerindustrie en Vion •  11 projectvoorstellen in ontwikkeling € 750.000,- 
•  Voor 1 projectvoorstel nog geen budgetindicatie 

bekend

Uitvoeringsagenda Veehouderij-Klimaat Projectorganisatie CoViVa Substantieel deel van de € 250.000.000,- dat in 
het Klimaatakkoord is gereserveerd, is voor de 
veehouderij

Aanjagen energietransitie op 
varkenshouderijen

Projectorganisatie CoViVa Kosten worden gedekt door projectorganisatie 
en bestaande subsidieregelingen (bijvoorbeeld 
SDE++ en MIA/VAMIL)

Energiebalans bedrijf en keten Veevoerindustrie en Vion 5 projectvoorstellen in ontwikkeling € 450.000,-
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Te verwachten resultaat

     Jaar Resultaat Klimaat Resultaat Energie

2022 0,2 Mton CO2-eq per jaar (resultaat saneringsregeling) 30% energie neutrale varkenshouderij*

2025 0,5 Mton CO2-eq per jaar, waarvan 0,3 Mton 
resultaatverplichting en 0,2 Mton extra ambitie.

50% energie neutrale varkenshouderij*

2030 1,3 Mton CO2-eq per jaar, waarvan 0,3 Mton 
resultaatverplichting en 1,0 Mton maximale ambitie

2030/2050: 100% energie neutrale varkenshouderij*

* De Coalitie gaat ervan uit dat alle energie die op 
varkenshouderijbedrijven wordt opgewekt (bijvoorbeeld via 
zonnepanelen op de daken van stallen) aan de varkenshouderij 
wordt toegerekend. Over deze claim zal overleg plaatsvinden 
met de ministeries van LNV en EZK.

Programma Vitale Varkenshouderij
De ambitie ‘Erkende bijdrage aan klimaat 
en energietransitie’ is één van vijf ambities 
voor een vitale varkenshouderij. Met de 
vijf ambities wil de varkenshouderij zich 
de komende jaren verder ontwikkelen tot 
een duurzame topsector. Een sector die 
zorg draagt voor een vitale leefomgeving, 
een gezond milieu en goede voeding. Een 

sector die mondiaal koploper is in duurzaam 
circulaire landbouw en zich met een 
transparante ketenproductie internationaal 
onderscheidt op het gebied van nutriënten- 
en mineralenkringlopen, voedselkwaliteit, 
gezonde dieren, dierenwelzijn en N- / CO2-
footprint. De Coalitie Vitale Varkenshouderij 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de ambities. Het betreft een ketenbrede 
samenwerking van Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, 
Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en 
het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Graag nodigen zij andere 
ketenpartijen en overheden uit om dit plan 
samen met hen ten uitvoer te brengen.

Meer informatie is te vinden via www.vitalevarkenshouderij.nl


