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/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R.A. (Rob) Toebak 

Telefoon 

(06) 52 79 43 70 
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rtoebak@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 10 januari 2022 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over het opzetten van een uitvoeringsagenda eiwittransitie op 

basis van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Betekent dat dat er straks géén sprake is van een gezamenlijke UA, 
samen met circulaire economie, als de UA helemaal onderdeel is van 
de UA L&V? M.a.w., gaat de UA Eiwittransitie alleen binnen het 
programma Landbouw en Voedsel vallen, en niet ook binnen 
(circulaire) Economie? 
 

Antwoord: Nee. Zowel in de Uitvoeringsagenda Circulaire economie, als in 

de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel wordt aandacht besteed aan 

eiwittransitie.  Hetgeen in de uitvoeringsagenda Circulaire Economie staat 

opgenomen over Eiwittransitie (pag 27 en 29) is tot stand gekomen in 

onderlinge afstemming en samenwerking met medewerkers Circulaire 

Economie en Landbouw en Voedsel. Deze activiteiten komen dan ook 

overeen met hetgeen het programma Landbouw en Voedsel voor ogen staat 

en worden gezamenlijk verder opgepakt en tot uitvoering gebracht. 

 

2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: houdt de afdeling circulaire 
economie zich straks niet meer bezig met de eiwittransitie, of nog wel, 
maar minder in samenwerking met landbouw? 
 

Antwoord: NVT 
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3. Wat is concreet het verschil tussen een uitvoeringsagenda en een 
uitvoeringsprogramma (beide worden in het Ontwerp Beleidskader 
Landbouw en Voedsel 2030 genoemd)? 

 

Antwoord: Er is geen verschil. Beleidskaders worden concreet uitgewerkt in 

uitvoeringsagenda’s. Dit is ook het geval bij Landbouw en Voedsel. Daar 

waar in het beleidskader wordt gesproken over uitvoeringsprogramma gaat 

het over de uitvoeringsagenda. Dit zal worden hersteld in de finale versie. 
 

4. Is het de bedoeling dat er nog meer uitvoeringsagenda’s (en/of -
programma’s) onder de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 
gaan vallen, zoals de UA Eiwittransitie? 
 

Antwoord: Onder het beleidskader Landbouw en Voedsel worden twee 

uitvoeringsagenda’s opgesteld; uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-

2023 en uitvoeringsagenda Mest.  

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Meulepas 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


