
ACTUELE MOTIES
154E ALGEMENE VERGADERING
Ingediend door: Liberaal Groen

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Nick Ottens

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
Met kweekvlees heeft Nederland een innovatieve methode in huis om aan de wereldwijd
groeiende vraag naar vlees te voldoen zonder dat onze veeteeltsector uit zijn voegen barst.
Nederlandse ondernemers lopen echter vast in achterhaalde regels en bureaucratie.

De ledenvergadering roept op om proeverijen van kweekvlees in Nederland zo snel mogelijk
toe te staan; Europese goedkeuring te faciliteren en te vergemakkelijken; en nu al te lobbyen
voor markttoetreding, om te voorkomen dat andere lidstaten ons dwarsbomen.

Toelichting
Kweekvlees is een Nederlandse uitvinding om dierlijk vlees te produceren zonder dieren te
doden. In 2013 produceerde Nederland de eerste kweekvleesburger ter wereld. De
Nederlandse bedrijven Mosa Meat en Meatable zijn toonaangevend in de sector. Vanwege
de wereldwijd toenemende vraag naar vlees kan kweekvlees een troef zijn in het behoud van
voedselzekerheid en -kwaliteit.

De innovatie dreigt echter vast te lopen. Omdat landen als Israël en Singapore sneller met de
markt meebewegen en kweekvlees al hebben goedgekeurd, verhuizen bedrijven hun
productie daar naartoe.

De Europese voedsel- en warenautoriteit moet kweekvlees nog goedkeuren. Na goedkeuring
moet een meerderheid van de lidstaten instemmen met markttoetreding, en Frankrijk heeft
zich sceptisch uitgelaten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat, ondanks een
Tweede Kamermotie van D66 en VVD uit maart, proeverijen van kweekvlees nog niet toe. De
concept-protocollen daarvoor zijn veel te lang en ingewikkeld.

Het Nationaal Groeifonds investeert 60 miljoen euro in opleidingen en onderzoeken voor
kweekvlees. Met deze hightechsector kan Nederland én een voedsel- en
landbouwgrootmacht blijven én het stikstofprobleem oplossen én het dierenwelzijn
verbeteren. Dan moeten we wel doorpakken.

De VVD wil het duurzame bedrijfsleven stimuleren. Ons verkiezingsprogramma noemt
kweekvlees expliciet als één manier om de Nederlandse economie en landbouw schoner
maken – en geld te verdienen. Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
weten dat ook, en azen op onze uitvinders. We moeten onze koploperspositie behouden.


