
Ledenblad Nederlandse 
Vakbond Varkenshouders
nr. 252  |  Maart 2017

Maak bezwaar  
tegen mestboete

Bestuurswisseling 
NVV 2 5

Verkiezings- 
bijlage 6-17

NVV hervat aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen (15 
maart 2017), haar social media-campagne: #KiesPartijvoordeBoeren.

De NVV wil met de campagne bereiken dat 

boeren, tuinders, telers én landbouwgezinde 

burgers op 15 maart massaal naar de stembus 

gaan en kiezen voor partijen die de landbouw 

een warm hart toe dragen. ‘Het is nu meer 

dan ooit belangrijk dat op 15 maart partijen 

en Kamerleden worden gekozen met gezond 

boerenverstand en een hart voor onze boeren, 

tuinders en telers. Nederland moet trots 

zijn op onze boeren en die trots moet uitge-

dragen worden naar én in de politiek’, zegt 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen. 

Gezond boerenverstand
‘Boeren zijn immers onze voedselproducenten, 

dragen voor miljarden bij aan de Nederlandse 

economie en verdíenen een goede vertegen-

woordiging in de politiek. We moeten het gezond 

boerenverstand terugbrengen in Den Haag. Nu 

regeert vaak de emotie, maar de Nederlandse 

boer moet juist ruimte krijgen om te ontwikkelen 

en een inkomen te verdienen, anders dreigt de 

boer uit Nederland te verdwijnen, met alle gevol-

gen van dien.

Maak een filmpje
NVV roept politici, boeren, tuinders én burgers 

dan ook op om mee te doen aan de campagne 

#Kiespartijvoordeboeren en een filmpje in te 

sturen waarin zij een oproep doen om op land- en 

tuinbouwgezinde partijen te stemmen. ‘Want land-

bouwgezind is landbouwgezond!’, aldus Jansen.

De spelregels:
Zit u in de politiek?

1.  Vertel kort en bondig waarom uw partij goed 

is voor de NL boer en tuinder

2. Maximaal 1.30 minuten

3.  Eindig het filmpje met de zin: “Kies daarom 

<naam van uzelf of uw partij> en Kies partij…

vóór de boeren!”

4.  Mail het filmpje naar c.vanderplas@nvv.nl en 

plaats het op uw eigen Twitter-, Facebook-, 

YouTube- of Instagram-account

Bent u boer of tuinder, of draagt u de  

Nederlandse landbouw anderszins een 

warm hart toe?

1.  Vertel kort en bondig waarom u op een land-

bouwgezinde partij gaat stemmen en waarom 

anderen dat ook moeten doen

2. Maximaal 1.30 minuten

3.  Eindig het filmpje met de zin: “Kies daarom 

<naam van de politieke partij of kandidaat 

Kamerlid> en Kies partij…vóór de boeren!”

4.  Mail het filmpje naar c.vanderplas@nvv.nl en 

plaats het op uw eigen Twitter-, Facebook-, 

YouTube- of Instagram-account

Bereik 1.3 miljoen
De campagne #Kiespartijvoordeboeren van de 

NVV was voor het eerst tijdens de Provinciale 

Statenverkiezingen in 2015 een groot succes. 

In een week tijd werden 1,3 miljoen mensen 

bereikt.

Meer over de Tweede Kamerverkiezingen 

op pagina’s 6 t/m 17 

NVV start campagne 
#Kiespartijvoordeboeren



Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen 

plaats. Een belangrijk speerpunt van de agrarische 

sector en verschillende politieke partijen is de 

terugkeer van een minister van Landbouw in een 

nieuw kabinet. 

Want een minister kan beter de belangen van de 

boeren vertegenwoordigen in het kabinet en in 

Brussel is de gedachte. Een staatssecretaris neemt 

niet deel aan de beraadslagingen in het kabinet en 

kan daar dus geen stem laten horen. 

Vanuit de agrarische sector lees ik uitspraken dat 

Nederland zich tot het risee van Europa maakt 

door geen landbouwminister aan te stellen. We 

zijn tweede landbouwexporteur van de wereld. 

En we hebben geen ministerie van landbouw? 

Ze zouden ons uitlachen in Europa en we maken 

ons volstrekt belachelijk in deze wereld. Dergelijk 

Calimero-gedrag past niet bij de Nederlandse 

landbouw, die sterk is en kracht moet uitstralen.

Het is op zich een sympathieke gedachte de terug-

keer van een minister van landbouw. Het is belang-

rijker met welke missie de nieuwe bewindspersoon 

op pad gaat. Helaas hoor ik daar onze agrarische 

belangenbehartigers en de kandidaat-Kamerleden 

minder over in de discussies. We hebben hier dan 

ook te maken met een structuurdiscussie, terwijl 

het over de inhoud zou moeten gaan. De bood-

schap die wij willen meegeven is: minder regels en 

meer ruimte en minder overheid.

Daarnaast gaat het ook over de persoon die invul-

ling geeft aan de post. Zelf denk ik met enige 

weemoed soms terug aan voormalig staatssecre-

taris Sharon Dijksma. Zij was niet voor een kleintje 

vervaard. Zij had oog voor de belangen van boeren 

en tuinders en voor de sector als geheel ondanks 

dat wij niet altijd met elkaar eens waren.

De agrarische sector moet uitgaan van eigen 

kracht en zorgen dat de belangen op een zodanige 

manier behartigd worden dat ze niet meer om ons 

heen kunnen. Laten we ons focussen op de inhoud 

van onze boodschap en een nieuw bewindsper-

soon enthousiasmeren voor onze prachtige sector. 

Dat is belangrijker dan de terugkeer van een minis-

ter van landbouw. 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Minister van 
Landbouw

Bestuurswisseling bij NVV NVV tevreden over najaarsoverleg POR-regeling

Aartie van Ramshorst verlaat NVV na elf jaar

#POR  
op Twitter

“Ik ben heel blij met dit 
Valentijnscadeau! Motie  

@HelmaLodders en  
@JacoGeurts over POR-

regeling aangenomen! Goed 
nieuws voor de boeren!”

“Gelukkig is het gezonde 
verstand nog niet helemaal 
in het pluche gezakt! Kamer 

stemt tegen afschaffing 
POR-regeling.” 

“@JacoGeurts POR-regeling 
moet blijven. Is voor 

innovatieve ondernemers. 
Die ga je niet afstraffen!” 

“Maar wie vertrouwt  
@martijnvdam nog? 

Voorbeeld? Plotseling POR-
regeling opschorten. Steek je 
je nek uit word je gestraft!”

NVV-voorzitter Ingrid Jansen  

(@IngridJansen4) hoeft op Valentijnsdag 

geen bloemen meer

Pluimveehoudster Rian Jannink  

(@RianJannink) uit Twente blij met  

aangenomen Kamermotie

Varkenshoudster Bertha Antonissen uit 

Rijsbergen is het vertrouwen in de staats-

secretaris kwijt

– Melkveehoudster Gerrie Kleene  

(@GerrieKleene) uit Hardenberg is solidair 

met varkens- en pluimveehouders

Het Dagelijks Bestuur van de NVV is gewijzigd. De Algemene Ledenverga-
dering van de NVV koos op 23 februari Eric Holleman (47) uit het Gelderse 
Elst tot nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. Frank Donkers (38) trad 
tijdens de ALV terug uit het DB.

Eric Holleman gaat zich richten op de werkzaam-

heden binnen de NVV, die voortkomen uit de 

voorgenomen fusie tussen NVV en LTO varkens-

houderij, in POV Belangenbehartiging. Holleman 

heeft een varkenshouderij in Elst en is sinds 2010 

actief binnen de NVV. In 2011 trad hij toe tot het 

bestuur van de NVV-regio Rivierengebied.

Frank Donkers
Frank Donkers trad terug als Dagelijks Bestuurslid 

bij de NVV. Eerder in 2016 maakte hij al de keuze, 

om geen deel uit maken van het overgangsbestuur 

van de POV. Dit overgangsbestuur wordt op 20 

maart gekozen door de ALV van de POV en blijft 

actief tot het definitieve moment van de samen-

voeging van NVV en LTO Varkenshouderij in POV 

Belangenbehartiging. In het najaar van 2017 zal 

het definitieve POV-bestuur door de Algemene 

Ledenvergadering van de POV worden gekozen. 

‘De ALV van de NVV, waar Eric Holleman werd 

gekozen in het DB, was voor mij dan ook een goed 

moment om mij ook bij de NVV terug te trekken’, 

zegt Donkers.

Aujeszky
De Helmondse varkenshouder was lid (secreta-

ris) van het Dagelijks Bestuur sinds juni 2012. 

Als bestuurder hield hij zich met name bezig 

met juridische zaken en was in die hoedanigheid 

bijvoorbeeld nauw betrokken bij de afhandeling 

van de Aujeszky-gelden. In deze procedure, die in 

totaal 21 jaar duurde, haalde NVV voor de leden 

en oud-leden in totaal 27,6 miljoen euro terug bij 

de Sociaal Economische Raad (SER) aan onterecht 

geïnd geld voor verplichte Aujeszky-entingen in de 

jaren negentig. 

‘Mede dankzij de kennis en inzet van Frank, 

hebben wij dit succes kunnen behalen en ook bij 

andere juridische procedures heeft NVV veel te 

danken aan Franks inbreng’, zegt NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen. ‘Wij zijn hem dan ook dankbaar 

voor alles wat hij voor de NVV en de varkenshou-

derij heeft betekend en wensen hem uiteraard veel 

succes in de toekomst.’

Donkers zal namens de NVV overigens nog wel 

betrokken zijn bij verschillende andere juridische 

procedures die lopen namens de NVV. 

Eric Holleman

Frank Donkers

NVV en LTO Varkenshouderij zijn tevreden over 

het besluit van staatssecretaris Van Dam om in 

het najaar met de varkens- en pluimveesector in 

overleg te gaan over de POR-regeling. 

Van Dam kondigde het najaarsoverleg met de 

varkens- en pluimveesector vorige week aan, in 

antwoord op de aangenomen Kamermotie van 

Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD).

Zij stelden vorige week dat de beëindiging van 

de POR-regeling niet mag worden meegenomen 

in het maatregelenpakket voor de fosfaatvermin-

dering in 2017. De staatssecretaris moet hier-

over volgens de Tweede Kamer besluiten in het 

kader van de evaluatie van de Meststoffenwet. 

Begin februari kondigde Van Dam ineens aan de 

POR-regeling, die loopt tot 31 december 2017 niet 

te verlengen. Dit besluit was onderdeel van het 

fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij. 

De gesprekken over de POR-regeling moeten 

volgens NVV en LTO Varkenshouderij worden 

bezien in combinatie met het stelsel van dier-

rechten, in relatie tot de evaluatie van de 

Meststoffenwet. ‘Wij vinden het in dat opzicht wel 

voorbarig dat Van Dam nogmaals heeft gezegd 

dat hij op dit moment geen ruimte ziet voor verlen-

ging van de POR-regeling’, zeggen NVV-voorzitter 

Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma, van LTO 

Varkenshouderij. 

Over de POR-regeling
De POR-regeling (Regeling ontheffing productie-

rechten Meststoffenwet) stamt nog uit de tijd dat 

wijlen Wien van den Brink (mede-oprichter NVV) 

Kamerlid voor de LPF was. In januari 2015 is de 

regeling voor het laatst opengesteld voor varkens 

en pluimvee. De regeling biedt ruimte voor 121.622 

varkenseenheden en 1.200.000 pluimveerechten 

en houdt in dat zonder dierrechten mag worden 

uitgebreid, mits de mest honderd procent wordt 

verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet.

Nek uitgestoken
‘Het afschaffen van deze regeling zou juist de 

varkens- en pluimveehouders die hun nek hebben 

uitgestoken om de mestverwerking van de grond 

te krijgen, treffen’, stelden Jansen en Douma 

eerder al. 

Zie ook pagina 4: ‘POR-

regeling kan gewoon 

worden verlengd’ 

Martijn van Dam. 
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Iedereen heeft haar wel eens aan de telefoon 

gehad: NVV-secretaresse Aartie van Ramshorst 

(56). Elf jaar werkte ze bij de NVV. Vorige week 

nam ze met pijn in het hart afscheid van het 

kantoor in Barneveld. Zij is opgevolgd door Leida 

van Putten (56) die inmiddels bij NVV in dienst is 

getreden.

Waarom ga je bij ons weg?
‘Na ruim 11 jaar NVV werd het tijd voor mij om 

de bakens te verzetten en een nieuwe uitdaging 

aan te gaan.’

Wat ga je doen?
‘Per 1 maart ga ik als allround administratief 

medewerkster aan de slag bij MediluX BV in 

Barneveld. Een nieuwe stap, waar ik naar uitkijk.’

Hoe kijk je terug op jouw tijd bij NVV?
NVV is een heel dynamische club. Er is veel 

gebeurd sinds ik in januari 2006 als secretaresse in 

dienst kwam. Ik heb diverse voorzitters en bestu-

ren zien komen en gaan. Toen ik kwam bestond de 

kantoorbezetting nog uit, de helaas veel te vroeg 

overleden, Dita Rigter (bij velen van u ongetwij-

feld nog bekend) en mij. Tegenwoordig zitten we 

met een heel team op kantoor.’ 

Wat vond je het leukst bij NVV?
‘Het was nooit saai. Naast de standaard werk-

zaamheden zijn er altijd actualiteiten die de 

aandacht vragen en die zorgen voor nieuwe uitda-

gingen. En waar ik ook mijn steentje aan mocht 

bijdragen, was de administratieve afwikkeling 

van de Aujeszky schadeclaim; een tijdrovende, 

maar boeiende klus. Kortom, genoeg om met veel 

plezier op terug te kijken.’ 

Heb je nog een laatste boodschap voor 
de leden?
‘Het is nu tijd om afscheid te nemen. Ik wil dat 

doen door u allen alle goeds toe te wensen, zowel 

zakelijk als privé.’

Aartie van Ramshorst
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POR-regeling kan gewoon worden verlengd Belangrijk bericht over mestboetes en bezwaar

NVV eist beter ammoniakbeleid van overheid

Contributienota NVV verstuurd

Bij de bekendmaking van het fosfaatreductieplan 

voor de melkveehouderij, maakte staatssecretaris 

Van Dam ook bekend dat de Regeling ontheffing 

productierechten (POR) voor de varkens- en pluim-

veehouderij (die op 31 december 2017 afloopt) 

niet wordt verlengd. Dit besluit is voorbarig en 

ongegrond.

Dit vinden NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter 

Eric Douma van LTO Varkenshouderij. Zij hebben dit 

ook laten weten aan de Tweede Kamer.

De POR-regeling is vastgelegd in de 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin is 

bepaald dat de minister op aanvraag ontheffing kan 

verlenen van het uitbreidingsverbod. De ontheffing 

is verleend tot en met 31 december 2017. Het aantal 

varkenseenheden waarvoor ontheffing kon worden 

verleend, bedraagt in totaal 121.622. Voor een indi-

vidueel bedrijf kon een ontheffing voor 50% van de 

uitbreiding met een maximum van 2.500 varkens-

eenheden worden verleend.

De houder van een ontheffing moet 100% van de 

hoeveelheid dierlijke meststoffen van zijn bedrijfs-

overschot laten verwerken. Het zijn vooral de voor-

lopers in mestverwerking die hun nek hebben uitge-

stoken en gebruik hebben gemaakt van de regeling.

Met de introductie van het stelsel van verplichte 

mestverwerking zou op termijn het stelsel van 

dierproductierechten kunnen komen te vervallen. 

Daarover zou besloten worden op basis van de 

evaluatie van de Meststoffenwet in 2016. Deze 

evaluatie is nog in de afrondende fase en vervol-

gens moeten daar nog gesprekken over plaatsvin-

den met de sectoren. Het is dan ook nogal voorba-

rig dat staatssecretaris Van Dam zich al in februari 

van dit jaar over de POR-regeling heeft uitgelaten.

Fosfaatplafond
De POR-regeling is geen aanleiding voor over-

schrijding van het fosfaatplafond. Het totale 

aantal varkenseenheden waarvoor op grond van 

de POR-regeling ontheffing kon worden verleend, 

is gemaximeerd. Het maximum aantal varkenseen-

heden waarvoor ontheffing kon worden verleend, 

is gebaseerd op het verschil tussen enerzijds de 

relatieve bijdrage van de varkenshouderij aan het 

nationale fosfaatproductieplafond in 2002 (39,7 

miljoen kg) en anderzijds de fosfaatproductie van 

de varkenshouderij in 2013 (38,8 miljoen kg). 

Dit verschil bedraagt 900.000 kg (hetgeen gelijk 

staat aan 121.622 varkenseenheden). Dit is ook 

meteen het plafond voor het maximum aantal 

varkenseenheden waarvoor ontheffing kon worden 

verleend. 

Niet meer fosfaat
Met andere woorden: door het verlenen van onthef-

fing c.q. het gebruik maken van de POR-regeling 

produceert de varkenshouderij niet meer fosfaat 

dan het sectorale fosfaatproductieplafond. NVV en 

LTO Varkenshouderij verwachten dat de varkens-

houderij haar fosfaatplafond ook daadwerkelijk 

niet gaat overschrijden. In 2016 is de fosfaat-

productie overigens ook al tot onder het plafond 

gedaald. Wij zien dan ook geen enkele reden om de 

POR-regeling niet te verlengen wanneer dierrech-

ten per 1 januari 2018 gehandhaafd blijven.

Inspanningen
Het beëindigen van de POR-regeling verhoudt zich 

niet tot alle inspanningen van de varkenshouderij, 

waaronder ook de vrijwillige medewerking aan het 

verlagen van de nationale fosfaatproductie in 2017 

via het voerspoor. De varkenshouderij streeft naar 

evenwicht op de mestmarkt. Daarvoor wordt volop 

ingezet op mestverwerking. Dit blijkt ook uit het 

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij van de POV. 

Het besluit van Van Dam is dan ook voorbarig en 

ongegrond! 

Een niet sluitende mineralenbalans heeft doorgaans tot gevolg dat RVO 
zich op het standpunt stelt dat niet aan de verantwoordingsplicht voor de 
meststoffen is voldaan. 

Dit houdt in dat niet kan worden verantwoord waar 

de aangevoerde dan wel geproduceerde meststoffen 

zijn gebleven. In dat geval kan RVO een boete opleg-

gen. NVV is van mening dat de mestwetgeving op 

een aantal punten niet deugt en zeker geen basis kan 

zijn voor het opleggen van boetes. 

Wij ondersteunen daarom momenteel een varkens-

houder in een procedure waarin principiële bezwa-

ren naar voren worden gebracht. In deze zaak is in 

september 2016 gepleit bij de hoogste rechter: het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het 

CBB neemt de zaak behoorlijk serieus en heeft recent 

laten weten meer tijd nodig te hebben om te beslis-

sen. Om uw rechten zeker te stellen raden wij u aan 

om bezwaar te maken tegen een boete. 

Als u meer informatie wenst over de aan te voeren 

argumenten kunt u contact met ons opnemen. 

Dit kan via info@nvv.nl of telefoonnummer: 

0342 – 418 478.

Veehouders en akkerbouwers in Nederland eisen een beter ammoniakbe-
leid van de overheid. Nu worden er miljardeninvesteringen van de land-
bouwers gevraagd waar geen enkel resultaat tegenover staat.

Zes boerenorganisaties, waaronder de NVV, hebben 

hiervoor een gezamenlijk statement uitgebracht, 

als reactie op het rapport ‘Ammoniak in Nederland’. 

Dit statement is woensdag 22 februari door 

NVV-voorzitter Ingrid Jansen ingebracht tijdens een 

hoorzitting in de Tweede Kamer. 

In het statement roepen NVV, Dutch Dairymen 

Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond 

(NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

(NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 

(NVP) en de Vereniging tot Behoud van Boer & 

Milieu (VBBM) de overheid op om te komen tot een 

beter ammoniakbeleid. 

In het onlangs verschenen rapport ‘Ammoniak 

in Nederland, enkele kritische wetenschappe-

lijke kanttekeningen’ tonen de onderzoekers J. 

Hanekamp, M. Crok en M. Briggs aan dat de weten-

schappelijke onderbouwing van het Nederlandse 

ammoniakbeleid onvoldoende is. De overheid stelt 

dat het ammoniakbeleid van de afgelopen 30 jaar 

zeer succesvol is geweest, maar dit rapport toont 

juist aan dat dit niet het geval is.

De investeringen die de Nederlandse landbouw 

moesten doen, hebben niet geleid tot de beoogde 

reductie van ammoniakuitstoot. Het gaat hierbij om 

een geïnvesteerd bedrag van naar schatting twee 

miljard euro.

Meetgegevens
Uit het rapport blijkt ook dat er op een verkeerde 

manier met de meetgegevens wordt omgegaan. 

Zo blijkt de ammoniakemissie minstens 30% lager 

te liggen dan is berekend. Verder zijn er te weinig 

meetpunten in Nederland om tot een landelijk 

gemiddelde te kunnen komen: er wordt slechts op 

acht punten gemeten. Bovendien wijken de resul-

taten van deze meetpalen onderling enorm af. Een 

gemiddelde van de resultaten van deze meetpunten 

geeft derhalve een nietszeggend getal. Toch wordt 

de Nederlandse landbouw afgerekend op deze data 

en de verkeerde manier van berekenen.

Onacceptabel
Voor de organisaties die het gezamenlijke state-

ment ondertekenen, is het onacceptabel om op 

deze weg door te gaan. Zonder een correcte onder-

bouwing van het ammoniakbeleid zal het beleid 

ook de komende jaren geen doel treffen. Bovendien 

worden er investeringen van de boeren gevraagd, 

waar geen enkel resultaat tegenover staat. 

NVV vindt dat het ministerie van Economische 

Zaken nu een pas op de plaats moet maken in 

het ammoniakdossier en daarbij zijn verantwoor-

delijkheid moet nemen om de tekortkomingen op 

te lossen. Met het gezamenlijke statement vragen 

de landbouworganisaties de leden van de Vaste 

Kamercommissie voor Economische Zaken om 

zich in te zetten voor een onafhankelijk onderzoek 

door een gerenommeerd instituut als TNO of ECN. 

Tevens pleiten zij voor een onafhankelijke commis-

sie die toezicht houdt. 

Regie
Ook willen de organisaties in de toekomst een 

regiefunctie bij het aansturen van onderzoek en 

innovaties in de landbouw en het ontwikkelen van 

efficiënte regelgeving. NVV, DDB, NAV, NMV, NVP 

en VBBM doen een dringend beroep op de leden 

van de Vaste Kamercommissie voor Economische 

Zaken om te komen tot een gedegen en transpa-

rante onderbouwing van het ammoniakbeleid. 

Vorige week hebben de NVV-leden de contributie-

nota voor 2017 ontvangen. Omdat dit een bijzonder 

jaar is voor de NVV, behoeft de nota een toelichting.

Zoals bekend, hebben de NVV en de vakgroepen 

Varkenshouderij (LLTB, ZLTO en LTO Noord) vanuit 

de LTO-organisaties eind vorig jaar een intentie-

overeenkomst gesloten om samen op te gaan in 

de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 

De intentieovereenkomst moet komend jaar leiden 

tot één organisatie voor alle varkenshouders in 

Nederland. 

Besproken
Afgelopen jaar is in de NVV-regio’s, in het 

Landelijk Bestuur en uiteindelijk op de Algemene 

Ledenvergadering, op 24 november 2017, uitgebreid 

gesproken en besloten over de totstandkoming van 

één sterke sectorale belangenbehartiger met één 

varkensgeluid. De NVV-leden hebben hiervoor hun 

akkoord gegeven.

Op 20 maart a.s. staat de statutenwijziging van de 

POV, in de Algemene Ledenvergadering van de POV, 

op de agenda. Met die statutenwijziging wordt een 

belangrijke voorwaarde ingevuld om vanuit één 

organisatie de belangenbehartiging te gaan uitvoe-

ren. Nadat de statutenwijziging is doorgevoerd, zal 

in de maanden daarna de organisatie van de POV 

verder worden ingericht. Alles is er op gericht om 

met de beschikbare (lidmaatschaps-) middelen, uw 

belangen zo goed mogelijk te behartigen, zoals u van 

ons gewend bent.

Belangenbehartiging
Ondanks de tijd en aandacht die de komende samen-

werking vraagt, wordt de belangenbehartiging bij de 

NVV met volle kracht doorgezet. Ook in de komende 

maanden is dat het geval. In de tussentijd zal de 

gezamenlijke organisatie verder worden ingevuld.

Omdat de financiële lasten vanaf 1 januari gewoon 

doorlopen, is besloten om vanuit zowel de NVV (voor 

de NVV-leden) als vanuit de LTO regio-organisaties 

(voor de LTO-leden) de reguliere contributienota te 

verzenden. Deze tarieven zijn tijdens ALV van 27 

juni 2016 vastgesteld. Vanaf volgend jaar zal er één 

nota vanuit de POV worden verzonden op basis van 

tarieven die in een ALV van de POV zullen worden 

vastgesteld. 

De verdere vervolgtrajecten met betrekking tot de 

totstandkoming van één organisatie zullen binnen 

de NVV zorgvuldig worden gevolgd, op basis van de 

besluiten van het Landelijk Bestuur en de Algemene 

Ledenvergadering. 

Voor meer informatie: info@nvv.nl of 

0342 - 418 478 

 vervolg van pagina 3

5

Dagelijks Bestuurslid Paul Wouters (rechts) bood het rapport 
'Ammoniak in Nederland' in januari aan, aan SGP-Kamerlid 
Elbert Dijkgraaf (2e van links) en Jaco Geurts (2e van rechts) 
van het CDA. Helemaal links Klaas Wolters van NMV.
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 Bodem en mest
Voor evenwichtsbemesting. Wat er aan meststof-

fen door gewassen aan de bodem onttrokken 

wordt, moet een akkerbouwer en/of veehouder 

weer aan de bodem kunnen teruggeven in de vorm 

van meststoffen. Het CDA wil ook dat in plaats van 

kunstmest, mineralenconcentraten op basis van 

dierlijke mest gebruikt kunnen worden. 

 Dierenwelzijn 
Een Europees speelveld en ook import moet 

voldoen aan de Europese standaarden. Initiatieven 

en investeringen door de sector moeten zich 

kunnen terugverdienen.

 Diergezondheid 
Geeft regelmatig complimenten aan de veehou-

ders met betrekking tot hun inspanningen om 

het gebruik van antibiotica terug te dringen. 

Waarschuwt dat er niet doorgeschoten wordt 

bij het terugdringen van het antibioticagebruik. 

Er mogen hierdoor geen diergezondheids- en 

welzijnsproblemen gaan ontstaan. 

 Groen onderwijs
Om in de Europese top van innovatieve landen 

te blijven, gaan universiteiten, ondernemers en 

overheid vergaand samenwerken. Reserveren 

van structureel substantiële middelen voor inves-

teringen in kennis en innovatie, op voorwaarde 

dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel 

aan bijdraagt. Binnen het lopende topsecto-

renbeleid meer ruimte voor eigen prioriteiten 

regionale partners. Het CDA wil het groen onder-

wijs, Wageningen Universiteit en de agrarische 

opleidingscentra (AOC’s), als onderdeel van de 

goudendriehoek met bedrijfsleven en het land-

bouwbeleid behouden en versterken. De verbin-

ding tussen praktijk, kennis en beleid maakt 

Nederland sterk in binnen- en buitenland. 

 GLB
Behoud van huidige fiscale voorzieningen voor 

land- en tuinbouw. Een investeringsregeling voor 

jonge bedrijfsopvolgers zodat jonge ondernemers 

een eerlijke kans krijgen om een bedrijf te starten 

of het ouderlijk bedrijf voort te zetten. 

 Inkomen boer
Meer ruimte voor ondernemers hun zaak op te 

zetten en uit te bouwen, door minder regels te 

stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te 

maken om personeel in dienst te nemen. Verder 

versterken en stimuleren internationale handel. 

Europese wetgeving is leidend. Nationale wetge-

ving die strenger is dan de Europese wordt zo veel 

mogelijk vermeden. Eigen wet- en regelgeving 

mag voor ondernemers niet leiden tot oneerlijke 

concurrentie op de wereldmarkt. 

Niet meer regels om voedselfraude of –schan-

dalen tegen te gaan. Producenten en sector zijn 

zelf verantwoordelijk voor veilig, schoon en 

betrouwbaar voedsel. Harde aanpak door NVWA 

van ‘rotte appels’. Een eerlijke prijs voor de boer 

middels een voedselscheidsrechter die toeziet op 

de naleving van een gedragscode voor de retail. 

Aanpassing van mededingingsrecht om bundeling 

van krachten van agrarische ondernemers moge-

lijk te maken. 

 Milieu
Groei naar een circulaire economie waarbij uitein-

delijk alle producten na gebruik worden herge-

bruikt. Afval wordt grondstof voor een nieuwe 

bestemming. Fiscale regels voor het zelf opwekken 

van schone energie blijven bestaan 

 Ministerie van Landbouw
Een aparte minister voor landbouw, natuur en 

voedsel. 

 Natuur
Niet alle agrarische grond in en rondom steden 

bestemmen voor projectontwikkeling of natuurge-

bied. Tegen de onteigening van goede landbouw-

grond als middel voor de uitvoering van Europees, 

nationaal of provinciaal natuurbeleid voor de 

aanleg van nieuwe natuur. In plaats daarvan vóór 

duurzaam faunabeheer, het duurzaam oogsten 

uit de natuur en voor een grotere en rendabele 

betrokkenheid van boeren bij het landschaps- en 

natuurbeheer. 

 Omgeving
Gemeenten krijgen meer ruimte om binnen de 

eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken. 

Tegen invoering van een Wet Dierenaantallen. 

 Veetransport
Voorstander van het invoeren van stalkeuring en 

zo laag mogelijke NVWA-tarieven. 

  Vleesproductie en 
–consumptie

Tegen een vleestaks. 

 Bodem en mest
Mestverwerking is nu een grote kostenpost, terwijl 

het gaat om een waardevolle grondstof. Door middel 

van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij wordt 

ingezet op onder meer hoogwaardige en volledige 

mestverwerking én -verwaarding. De ChristenUnie 

vindt het belangrijk dat de mestverwerkingscapaciteit 

snel op peil komt en dat de hele keten in handen is 

van (collectieven van) varkenshouders. Het minis-

terie van EZ kan mestvergisting faciliteren door het 

ondersteunen van innovaties en waar nodig subsidie. 

Mineralenconcentraten moeten worden toegelaten 

als kunstmestvervangers. Een belangrijk uitgangspunt 

is bodemverbetering, met evenwichtsbemesting en 

gebiedsgericht maatwerk (i.p.v. algemene normen), 

en met meer organische stof in de bodem. Dat is goed 

voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en het 

klimaat. 

 Dierenwelzijn 
Nederland is in Europa en wereldwijd koploper als 

het gaat om milieu en dierenwelzijn. De ChristenUnie 

ziet liever dat de Nederlandse normen de Europese 

standaard worden, dan dat we eenzijdig aanvullende 

maatregelen opleggen die onze boeren en tuinders 

economisch op achterstand zetten. Marktinitiatieven 

ondersteunen we van harte, bijvoorbeeld door proce-

dures en regels aan te passen als deze omvorming van 

de bedrijfsvoering in de weg staan. Initiatieven zoals 

het Duitse Initiative Tierwohl, die conform mededin-

gingsregels zijn en waarbij boeren rechtstreeks een 

vergoeding krijgen voor investeringen in dierenwel-

zijn, verdienen navolging in Nederland. 

 Diergezondheid 
Het gebruik van antibiotica in de veehouderij wordt in 

overleg met de verschillende sectoren stapsgewijs en 

met een realistisch tijdpad verder teruggebracht.

 Groen onderwijs
Er wordt niet verder bezuinigd op het groene (agrari-

sche) onderwijs. Groene onderwijsinstellingen worden 

volgens de dezelfde systematiek gefinancierd als 

andere instellingen. 

 GLB
De landbouwgelden moeten zoveel mogelijk op het 

boerenerf terechtkomen en moeten gerichter worden 

ingezet. Het nieuwe Europese Landbouwbeleid (na 

2020) transformeert naar een Europees landbouw- 

en voedselbeleid. Dit beleid richt zich op versterking 

van de Europese markt en actuele maatschappelijke 

vraagstukken zoals een eerlijk verdienmodel, korte 

ketens van grond tot mond, biodiversiteit, klimaat-

verandering en gezonde voeding. Ruim baan voor de 

oprichting van nieuwe coöperaties waarin boeren en 

tuinders zich kunnen verenigen om samen sterk te 

staan tegenover een beperkt aantal machtige inkoop-

organisaties (i.c. de supermarkten). Zo nodig wordt 

mededingingsregelgeving aangepast. Bijzondere 

aandacht voor de positie van jonge boeren en tuinders. 

 Inkomen boer
Boeren verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. 

Er komt, evenals in België en Duitsland, een verbod 

op verkoop van voedselproducten onder de kostprijs. 

Verdergaande eisen op het gebied van dierenwelzijn 

kunnen alleen vanuit de markt worden gefaciliteerd, 

zodat vraag, aanbod en prijs bij elkaar komen en 

de boer betaald wordt voor de extra investeringen. 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt de 

Autoriteit voor Mens, Milieu en Markt (A3M) en toetst 

voortaan niet alleen de prijs voor de consument, maar 

ook de prijs voor de boer, duurzaamheidaspecten, 

diversiteit en kwaliteit van voedsel. De Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt een effi-

ciëntieslag in plaats van ondernemers steeds hogere 

kosten door te berekenen. Waar nodig krijgt de NVWA 

extra middelen om de controle van de voedselveilig-

heid op hoog niveau te houden. 

 Milieu
Meer werk maken klimaatgericht landbouwbeleid. De 

landbouw draagt bij aan klimaatverandering, maar 

juist de Nederlandse land- en tuinbouw heeft de 

kennis en kunde in huis om vooral ook bij te dragen 

aan oplossingen. Innovatie en een klimaatslimme 

landbouw worden wat de ChristenUnie betreft 

belangrijke onderdelen van het nieuwe GLB, waar-

bij innovatiegeld zoveel mogelijk op het boerenerf 

terechtkomt.

 Ministerie van Landbouw
De Nederlandse land- en tuinbouw is toonaange-

vend in de wereld en is van groot belang voor de 

Nederlandse economie. De agrarische sector verdient 

daarom een minister van Landbouw en Voedsel. De 

ChristenUnie wil dat er dat in Nederland ruimte blijft 

voor boeren en tuinders om te ondernemen, zodat 

gezinsbedrijven kunnen voortbestaan en er perspec-

tief blijft voor jonge boeren. 

 Natuur
Boeren krijgen een adequate vergoeding voor 

natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. 

De gelden uit het GLB voor vergroening (eerste pijler) 

kunnen flexibel en bedrijfsspecifiek worden ingezet en 

sluiten zoveel mogelijk aan bij het agrarisch natuurbe-

heer van de provincies (tweede pijler), zodat die elkaar 

kunnen versterken en de biodiversiteit ten goede 

komen. Geen geld van de eerste naar de tweede pijler. 

De administratieve lasten moeten laag zijn. 

 Omgeving
De Wet dieraantallen wordt niet ingevoerd. Er is geen 

directe relatie tussen aantallen dieren in een stal en de 

volksgezondheid. Veehouderij, overheid en kennisin-

stellingen moeten gezamenlijk stappen zetten om de 

luchtkwaliteit rondom stallen te verbeteren. Daartoe 

bestaande emissiereducerende technieken breder 

toepasbaar maken en innovaties op dit vlak faciliteren 

om sneller tot praktijktoepassing te komen. Soms is 

er een spanningsveld tussen agrarische activiteiten en 

natuuropgaven. Gedwongen verplaatsing van boeren-

bedrijven, die vaak al generaties in de familie zijn, 

voorkomen. Als na afweging van alle mogelijkheden 

als uiterste middel bedrijfsverplaatsing aan de orde is 

of als mensen zelf van mening zijn dat voortzetting 

van hun bedrijf elders een beter perspectief biedt, dan 

is snel handelen van de overheid, een goede prijs en 

actieve ondersteuning in hervestiging het devies. 

 Veetransport
De ChristenUnie is voorstander van het inperken 

van de transporttijd van slachtdieren op Europees 

niveau, met een maximum van 8 uur. Handhaving en 

naleving van de regels voor dierenwelzijn moeten in 

EU-verband worden verbeterd. 

 Veevoer
Binnen het GLB willen we inzetten op Europese 

regionalisering van de voedsel- en veevoerproductie, 

dit vermindert de afhankelijkheid van soja-import 

en milieudruk en vergroot de verbondenheid tussen 

producent en consument. 

  Vleesproductie en consumptie
Aan geïmporteerde landbouwproducten worden 

gelijkwaardige eisen gesteld als aan Europese 

landbouwproducten. Voedsel wordt buiten een 

eventueel handelsverdrag (TTIP) gehouden. De 

ChristenUnie is niet voor een vleestaks, maar voor 

rechtstreekse vergoedingen voor dierenwelzijn aan 

de boer (Tierwohl). De overheid moet de productie en 

consumptie van plantaardige eiwitten in Europa en 

Nederland stimuleren. 

Verkiezingsprogramma’s van de 
belangrijkste partijen op een rij
Op 15 maart a.s. zijn er weer ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer. 
De verkiezingsbeloftes gaan weer 
over tafel en voor velen is het 
moeilijk om een partij te kiezen die 
bij hem of haar past.

Voor de NVV-leden proberen wij een beetje inzicht 

te geven in de belangrijkste landbouwthema’s 

van de grote partijen. De PVV zit hier helaas niet 

bij, omdat de partij slechts één A4’tje heeft als 

verkiezingsprogramma en deze niets vermeldt 

over landbouw. Ondanks herhaald verzoek om 

landbouwthema’s aan te leveren, heeft PVV 

jammer genoeg niet gereageerd. 

Op deze en de volgende pagina’s, alle standpun-

ten van de andere belangrijkste partijen (in alfa-

betische volgorde) op een rij. 

“Eerlijke prijs voor boer  
middels voedselscheidsrechter”

“Initiatief Tierwohl ook in Nederland”
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 Bodem en mest
Kunstmest maken uit nieuwgewonnen fossiele 

grondstoffen. Kunstmest wordt weinig of niet 

gebruikt. Goed bodembeheer. Streven naar 

bemestingsevenwicht. Bodemverdichting en 

verlies aan organische stof tegengaan.

 Dierenwelzijn
Geen CO2 bedwelming bij slachtvarkens. Stallen 

bouwen die dierenwelzijn verbeteren. Onverdoofd 

slachten zoveel mogelijk beperken. Bij fokken van 

dieren moet welzijn en niet hoge productie of 

uiterlijke raskenmerken voorop staan.

 Diergezondheid
Weinig of geen antibiotica.

 Groen onderwijs
Meer aandacht voor ecologisch onderwijs in 

het reguliere onderwijs en vooral op agrarische 

opleidingen. 

 GLB
Belemmerende wet- en regelgeving wegnemen. 

Grondige herziening van het EU-landbouwbeleid. 

Gelijkmatig afbouwen subsidies. Stimuleren van 

innovatie en duurzame landbouw. 

 Inkomen boer
Boeren helpen die willen overstappen naar biolo-

gisch. Kleine werkgevers moeten het tweede 

jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen 

verzekeren. Verlagen werkgeverslasten aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt, door het zoge-

naamde Lage Inkomens Voordeel te verhogen en 

in het algemeen door bijvoorbeeld WW-premies te 

verlagen.

 Milieu
Uitstoot van vervuilende stoffen als methaan en 

fijnstof beperken. Vervuiling zwaarder belasten. 

Handhaven van de groene heffingskorting en 

vergroten van mogelijkheden voor belastingaftrek 

voor investeringen in energiebesparing en milieu, 

zoals de zogenaamde EIA en VAMIL-regelingen. 

Strenge (Europese) kwaliteitseisen voor lucht, 

water en bodem en strikte handhaving. Minder 

energiebelasting voor bedrijven die minder CO2 

uitstoten. Grondgebonden en cyclische veeteelt.

 Ministerie van Landbouw
Nee. Wel voor een ministerie van voedsel en 

landschap

 Natuur
Maatregelen die soorten en diversiteit bescher-

men in landbouwgebieden en bewoonde omge-

ving. Mensen die geld investeren in grond en 

beheer van natuur- en landschapsschoon fiscaal 

belonen. Diversiteit van agrarisch landbouwgrond 

herstellen.

 Omgeving
Lokale en regionale overheden krijgen ruimte voor 

een ambitieus natuur- en milieubeleid en om te 

kunnen sturen op gezondheid en landschappelijke 

kwaliteit.

 Veetransport
Veetransport over grotere afstanden aan banden 

leggen. Comfortabeler veevervoer.

 Veevoer
Geen ontbossing voor voedsel en diervoer. 

Terugdringen van import van soja als veevoer. 

Veevoer zoveel mogelijk lokaal geproduceerd.

  Vleesproductie en 
-consumptie

Minder vlees produceren, meer verantwoord 

vlees, minder kiloknallers, meer vleesvervangers 

produceren en stimuleren. 

 Bodem en mest
Een gezonde bodem met een verstandig gebruik 

van dierlijke mest wordt de basis van de land-

bouw. Grondgebonden landbouw en gesloten 

kringlopen zijn de standaard. Er komt een stelsel 

van grondgebonden dierrechten. 

 Dierenwelzijn
Einde aan de intensieve veehouderij, weidegang 

voor koeien en voldoende buitenruimte voor 

varkens en pluimvee worden wettelijk verankerd. 

Landbouw- en huisdieren worden zo gehouden 

dat zij soorteigen gedrag kunnen vertonen. Af van 

‘megastallen’ en mestoverschotten. Bestaande 

‘megastallen’ moeten verdwijnen en geen nieuwe 

‘megastallen’ meer bouwen. De overheid bevor-

dert biologische landbouw.

 Diergezondheid
Verdere reductie antibioticagebruik.

 Groen onderwijs
Het groen onderwijs moet net als al het andere 

onderwijs, weer onder het Ministerie van 

Onderwijs gaan vallen. Dit zorgt ook dat de 

bekostigingsproblemen voor de opleidingen zijn 

opgelost. 

 GLB
Subsidies die boeren krijgen, moeten minder 

gericht zijn op directe inkomenssteun, maar meer 

op vergoeding voor maatschappelijke opgaven, 

zoals bescherming en behoud van natuur en 

milieu. 

 Inkomen boer
Mededingingsbeleid wordt zodanig aangepast dat 

boeren meer marktmacht krijgen ten opzichte van 

de voedselverwerkers en supermarktketens, onder 

andere met het doel een verbetering van de afzet-

prijzen te realiseren. De overheid bevordert regio-

nale afzetcoöperaties. Verkoop onder de kostprijs 

wordt verboden. Stijging van lonen personeel. 

Verlagen van de lasten op arbeid voor zowel de 

werkgevers als de werknemers. Collectieve verze-

kering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werk-

gevers met weinig werknemers.

 Milieu
Geen fossiele brandstoffen. Invoering Klimaatwet. 

Uiterlijk in 2050 alleen nog schone energie. 

 Ministerie van Landbouw
Nee. Wel voor het onderbrengen van natuur bij 

ministerie van Milieu.

 Natuur
Nieuwe grote natuurgebieden in het hart van 

ons land. Boeren die hun bedrijf verduurzamen 

en natuurvriendelijk maken, worden beloond. 

Natuurinclusieve landbouw wordt de norm. 

Boeren kunnen een deel van hun inkomen verdie-

nen met de bescherming en ontwikkeling van 

natuur, recreatie, dienstverlening, opwekking van 

duurzame energie en zorg

 Omgeving
Nieuwbouw van megastallen is niet toegestaan en 

bestaande megastallen verdwijnen. 

 Veetransport
Veetransporten worden aan banden gelegd: vier 

uur is het maximum.

 Veevoer
De teelt van lokale eiwitgewassen voor voedsel en 

veevoer wordt bevorderd.

  Vleesproductie en 
-consumptie

Voor vlees gaat het hoge btw-tarief gelden. Er 

komt een verbod op stunten met vleesprijzen. 

Al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, 

beschikt als eerste stap over 1 ster van het Beter 

Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

NVV verkiezingsbijlage

8

“Minder vlees, meer  
vleesvervangers”

“Bestaande megastallen  
afbreken”
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 Bodem en mest
Stimuleren mestvergisting door een technologie-

schot in de SDE+ voor 100 miljoen euro per jaar.

 Dierenwelzijn
Dierenwelzijn staat voorop. Boeren moeten aanto-

nen dat dieren een goed leven hebben gehad. 

Aanpassing van regels zodat boeren verplicht 

worden het dierenwelzijn te volgen en te verbe-

teren. Bestaande stallen moeten brandveiliger 

worden. 

 Diergezondheid
Verder afbouwen antibioticagebruik. Meer inspec-

tie op antibiotica door NVWA

 Groen onderwijs
Het groene beroepsonderwijs moet onder regie 

van het ministerie van Onderwijs gaan vallen. 

 GLB
Hervorming van het Gemeenschappelijk Europees 

Landbouwbeleid per 2020 met hogere kwali-

teitsnormen. Directe inkomenssteun voor boeren 

vervangen door subsidies die gekoppeld zijn aan 

het realiseren van maatschappelijke opgaven 

zoals duurzaamheid, natuurbehoud, gezondheid 

en dierenwelzijn. Ook kan een deel van het 

landbouwbudget worden ingezet voor innovatie 

om voedselvoorziening toekomstbestending te 

maken. 

 Inkomen boer
Hogere lonen voor personeel. Minimumloon 

personeel verhogen door de werkweek aan te 

passen van 40 naar 36 uur. Zo krijgt iedereen 

met een fulltime contract de mogelijkheid om 

tegen het huidige minimumloon 4 x 9 uur te 

werken. Minimumjeugdloon voor personeel vanaf 

18 jaar stapsgewijs verhogen tot het normale 

minimumloon. 

 Milieu
Geen fossiele brandstoffen meer. Omzetten van 

landbouwgrond naar natte landbouw om broei-

kasgasemissies terug te dringen.

 Ministerie van Landbouw
Nee. Wel minister van Voedsel.

 Natuur
Boeren krijgen een belangrijke rol in het creë-

ren van natuur als onderdeel van de overgang 

van de gangbare landbouw naar een duurzame 

landbouw. 130 miljoen euro extra voor natuurne-

twerk. 70 miljoen euro daarvan komt ten goede 

aan het agrarisch natuurbeheer

 Omgeving
Krimp van de veestapel in alle veehouderijsecto-

ren via een generieke afroming van dierrechten. 

In 2030 moet de veestapel 20 procent kleiner zijn.

 Veetransport
Geen verbod op veetransporten bij temperaturen 

hoger dan 28 graden. Positie NVWA versterken. 

Verbod op veetransporten langer dan 8 uur.

  Vleesproductie en 
-consumptie

Minder vlees produceren, meer verantwoord 

vlees, minder kiloknallers, meer vleesvervangers 

produceren en stimuleren. 

 Bodem en mest
Bedrijven met hoge gewasopbrengsten verdienen 

meer ruimte om mest uit te rijden. Het nieuwe 

actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn moet 

meer rekening houden met regionale verschillen: 

geen problemen maken die er niet zijn. Om extra 

mest uit te kunnen blijven rijden boven de norm 

(derogatie), wordt deze mogelijkheid alleen voor 

grasland geboden, maar dan wel voor álle bedrij-

ven met grasland. Vaste, stapelbare mest moet 

(net als compost) een fosfaatvrije voet krijgen 

en het hele jaar door uitgereden kunnen worden. 

Gebruiksnormen niet aanscherpen. Export van 

fosfaat naar landen met een fosfaattekort moet 

niet langer meetellen voor het fosfaatplafond. 

Tijdelijke regeling waarbij productierechten vanuit 

de varkenshouderij kunnen worden overgeheveld 

naar de melkveehouderij. Zo krijgen de melkvee-

houders meer fosfaatruimte en is warme sanering 

van varkensbedrijven mogelijk.

 Dierenwelzijn
Europese richtlijnen niet strenger invoeren dan 

door de Europese Unie wordt voorgeschreven. 

Meer geld voor stalsystemen en technieken die 

goed zijn voor dierwelzijn. Regels die innovatieve, 

diervriendelijke stalsystemen in de weg staan 

moeten worden aangepast.

 Diergezondheid
Waar mogelijk moet gebruik van antibiotica 

beperkt worden. Veehouders en dierenartsen 

moeten wel tijdig effectieve antibiotica in kunnen 

zetten om onnodig dierenleed te voorkomen. Het 

massaal doden van vee en vernietigen van alle 

vlees bij uitbraken van dierziekten mag nooit 

meer voorkomen. Nederland moet zich daarvoor 

inzetten in Brussel. Bij vaststellen van besmet-

telijke dierziekte zal de overheid direct volledige 

openheid geven over alle bevindingen van het 

laboratoriumonderzoek.

 Groen onderwijs
Alle vormen van agrarisch onderwijs blijven onder 

de verantwoordelijkheid van het ‘landbouwminis-

terie’ vallen. Er komt meer geld beschikbaar, zodat 

dit onderwijstype op gelijke voet bekostigd wordt 

als bijvoorbeeld het technisch onderwijs.

 GLB
Stimuleringsregelingen voor jonge boeren over-

eind houden. Zolang boeren en tuinders hun 

noodzakelijke investeringen om te kunnen blijven 

concurreren en vergroenen onvoldoende via de 

markt terug kunnen verdienen, moet het Europees 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid blijven. 

Inclusief ‘directe inkomenssteun’. Rekening 

‘vergroening’ Europees landbouwbeleid niet 

eenzijdig bij boeren neerleggen. Om grote schom-

melingen in landbouwprijzen en overschotten te 

voorkomen, kan regulering van markt en productie 

nodig zijn. Europese subsidie voor plattelandsont-

wikkeling is nodig voor innovatie op het boerenerf.

 Inkomen boer
Versoepeling (Europese) mededingingsbeleid. 

Marktmacht van inkopers inperken. Fiscale voor-

delen voor land- en tuinbouwbedrijven, zoals de 

landbouwvrijstelling en een lagere energie- en 

omzetbelasting moeten blijven Terugkeer rode 

diesel. Keuringstarieven NVWA omlaag.

 Milieu
Meer steun bij het saneren van asbestdaken, 

bijvoorbeeld door een investeringsregeling voor 

daken met zonnepanelen. Meer geld voor stal-

systemen en technieken die goed zijn voor milieu. 

Regels die innovatieve, milieuvriendelijke stalsys-

temen in de weg staan moeten worden aangepast.

 Ministerie van Landbouw
Een minister vóór landbouw en visserij die gaat 

knokken voor de land- en tuinbouwers en de 

vissers. De minister dient elk jaar minimaal een 

week de handen uit de mouwen steken op een 

boerderij, kotter of in de kassen. 

 Natuur
Als het even kan, moet natuurbeheer overgelaten 

worden aan boeren en andere grondeigenaren. 

Dat voorkomt dure opkoopprogramma’s. In het 

Natura 2000 beleid en bijbehorende PAS moet 

niet elke vierkante meter natuur koste wat het kost 

beschermd worden. Het beschikbare budget moet 

en kan zo effectiever besteed worden.

 Omgeving
Regulering van dieraantallen door provincies is 

onwenselijk. De Wet dieraantallen moet ingetrok-

ken worden. Bestaande regelgeving en meer inno-

vatie zorgen voor minder emissie van ammoniak 

en fijn stof.

 Veetransport
Transporten van met name slachtvee over lange 

afstand moeten beperkt worden tot maximaal 500 

kilometer of acht uur. 

 Veevoer
Wordt in het verkiezingsprogramma niets over 

gemeld

  Vleesproductie en 
-consumptie

Kwetsbare landbouwsectoren buiten handelsver-

dragen houden.

NVV verkiezingsbijlage

10

“Krimp veestapel  
met 20 procent in 2030”

“Landbouwminister moet 1 week 
per jaar werken op boerderij”
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 Bodem en mest
Wet- en regelgeving op het gebied van mest mag 

innovatie niet in de weg staan. In de wetgeving 

moet de nadruk komen te liggen op innovatie, 

hergebruik en verwerking. Het is bovendien nodig 

om een goed beeld te krijgen van de bijdrage van 

andere bronnen dan de agrarische sector aan de 

concentratie van stoffen in het Nederlandse water. 

 Dierenwelzijn
Europese richtlijnen moeten we niet strenger 

invoeren dan door de Europese Unie wordt voor-

geschreven. Nederland is al koploper op het 

gebied van dierenwelzijn. Voor de VVD is van 

belang dat dieren centraal worden gesteld, niet 

ouderwetse denkbeelden. Zo moet de leefruimte 

per varken belangrijker zijn dan het totaal aantal 

varkens per stal.

 Diergezondheid
Antibioticagebruik in de veehouderij moet niet 

alleen in de Nederlandse landbouw verder geredu-

ceerd worden, maar in heel Europa. 

 Groen onderwijs
De VVD is trots op de kwaliteit van het Nederlands 

agrarisch onderwijs. De kwaliteit is zeer hoog, 

met onder meer de beste landbouw universiteit 

van de wereld. De samenwerking tussen over-

heid, onderwijs en het bedrijfsleven in de gouden 

driehoek verloopt goed. De VVD steunt het besluit 

om het agrarisch onderwijs onder te brengen bij 

het ministerie van Onderwijs en heeft er voor 

gezorgd dat de sterke verworvenheden van het 

groen onderwijs in tact blijven. Zo kunnen andere 

onderwijspartijen leren van de verworvenheden 

van het groen onderwijs. Daarmee maken we het 

Nederlandse onderwijs nog sterker.

 GLB
Europese landbouwbudget wordt niet langer inge-

zet om de klassieke landbouw te subsidiëren, maar 

maakt plaats voor subsidiëring van innovatieve, 

hoog productieve en efficiënte landbouw. Met een 

hogere opbrengst per hectare wordt er genoeg 

voedsel geproduceerd én blijft er voldoende 

ruimte over voor recreatie en natuur. Hierdoor kan 

het Europese landbouwbudget worden verlaagd 

en daarmee moet ook Europese regels worden 

geschrapt. 

 Inkomen boer
Gelijk internationaal speelveld voor de hele 

land-, akker- en tuinbouw, met in ieder geval de 

Europese landen. Overheid moet goed kijken waar 

wetgeving ondernemers onnodig in de weg zit 

en waar regels leiden tot een beperking van de 

concurrentiekracht. 

 Milieu
Een beter milieu gaat heel goed samen met de 

economische kansen voor Nederland. Dat laat de 

Nederlandse agrarische sector al zien. Wij lopen 

voorop in de wereld op minimaal gebruik van 

schaarse grondstoffen, zoet-water, gewasbe-

schermingsmiddelen en een efficiënt gebruik van 

het beschikbare areaal. Maar ook zijn Nederlandse 

veehouders in staat waardevolle grondstoffen en 

mineralen te herwinnen uit dierlijke mest voor 

hergebruik. De VVD wil in regelgeving ruimte 

bieden aan innovatieve ondernemers die zo een 

bijdrage leveren aan economische kansen en 

milieu. 

 Ministerie van Landbouw 
Nee. VVD vindt dat inhoud centraal moet staan op 

die onderwerpen die ondernemers bezighouden, 

en wil zich richten op realistische oplossingen. 

Met discussies over de indeling van ministeries zijn 

agrariërs nog niet geholpen. 

 Natuur
Zoeken naar evenwicht tussen natuur aan de ene 

kant en ruimte voor landbouw, bebouwing en 

verkeer aan de andere kant. Er moet een eendui-

dige aanduiding en indeling komen van gebieden, 

waarbij meteen helder is wie voor een gebied 

verantwoordelijk is. 

 Omgeving
De Omgevingswet biedt gemeenten en provincies 

meer eigen afwegingsruimte. Bij het benutten van 

deze beleidsvrijheid dienen overheden een inte-

grale afweging te maken waarbij het van belang is 

dat Nederland zich kan blijven ontwikkelen. Geen 

wet Dieraantallen. 

 Veetransport
NVWA moet exportcertificaten en keuringsdocu-

menten ook in het weekend gaan afgeven. Bij het 

veetransport aansluiten bij Europese regels. 

 Veevoer
De VVD is voor experimenteer- en onderzoeksmo-

gelijkheden naar de samenstelling van diervoe-

ding en de praktische toepassing van genetisch 

gemodificeerde gewassen en andere veredelings-

technieken. Ook nieuwe voedingsbronnen zoals 

insecten sluiten hierop aan. 

  Vleesproductie en 
-consumptie

Door het wegvallen van afzetmarkten, lagere 

prijzen en wereldwijde concurrentie, hebben veel 

boeren het zwaar. Vanuit verschillende sectoren 

wordt het initiatief genomen om tot een vitalise-

ringsplan te komen, zoals het Actieplan Vitalisering 

Varkenshouderij. Wij juichen dit initiatief van de 

sectoren toe. De overheid kan een bijdrage leveren 

door goed te kijken waar wetgeving ondernemers 

onnodig in de weg zitten en waar regels leiden 

tot een beperking van de concurrentiekracht. 

Daarnaast kan het Nederlandse kwaliteitsproduct 

tijdens handelsmissies gepromoot worden. Deze 

zijn de afgelopen jaren succesvol geweest. 

NVV verkiezingsbijlage
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“Geen ruimingen meer,  
maar vaccineren”

“Geen Wet dieraantallen”

 Bodem en mest
Aanscherpingmestgebruiksnormen. Stikstofruimte 

niet voor landbouw, maar voor natuur benutten. 

Mestrechten moeten geen handel worden. Voor 

een publieke fosfaatbank.

 Dierenwelzijn
Van alle stallen wordt de brandveiligheid verbe-

terd. Intensieve veehouderij omvormen in dier-

vriendelijke en duurzame veehouderij. Natuurlijk 

gedrag dier is uitgangspunt. Alle varkens los en op 

strooisel.

 Diergezondheid
Antibioticagebruik wordt verder aan banden 

gelegd. Geen ruimingen meer, maar vaccineren. 

Dieren worden preventief ingeënt tegen ziekten, 

waaronder mond- en klauwzeer. 

 Groen onderwijs
Groene onderwijs onder de verantwoordelijkheid 

van het ministerie van Onderwijs en niet langer 

onder Economische Zaken.

 GLB
Boer wordt ondernemer én landschapsbeheer-

der. Inkomenssubsidies voor boeren in het kader 

van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

van de EU worden afgebouwd en vervangen 

door een nationaal fonds voor landschaps- en 

weidevogelbeheer.

 Inkomen boer
Eerlijke prijs voor de boer. Landbouwers en andere 

ondernemers die worden uitgeknepen door inko-

pers, worden voortaan beter beschermd. Speciale 

ombudsman voor kleine ondernemers in de 

land- en tuinbouw en in de visserij om oneerlijke 

handelspraktijken aan de kaak te stellen en super-

markten te wijzen op hun verantwoordelijkheid. 

Meer kleinschalige bedrijven en hoogwaardige 

werkgelegenheid.

 Milieu
Vergroening van het belastingstelsel om groot-

verbruikers van energie zwaarder te belasten en 

milieuvervuiling voorkomen. Circulaire economie 

waarin veel meer producten lokaal worden gepro-

duceerd. Belasting op kunstmest.

 Ministerie van Landbouw
Nee.

 Natuur
Vindt intensieve landbouw de hoofdoor-

zaak van de vernietiging van natuur in ons 

land. Kringlooplandbouw wordt gestimu-

leerd. Investeren in Natuurnetwerk Nederland 

(Ecologische Hoofdstructuur). Buffer met duur-

zame landbouw rond Natura 2000.

 Omgeving
Er komen geen nieuwe ‘megastallen’. Met behulp 

van diervergunningen wordt het aantal kippen, 

varkens, geiten en andere gangbare staldieren 

beter gereguleerd en gereduceerd. Inkrimping 

veestapel (-20% in 2030)

 Veetransport
Verbieden veetransport bij temperaturen hoger 

dan 28 graden.

 Veevoer
GMO-vrij veevoer

  Vleesproductie en 
-consumptie

Meer productie en consumptie van gezond en 

verantwoord voedsel. Omzet van biologisch 

voedsel in tien jaar verviervoudigen. Controle op 

gesjoemel met voedsel en dierenwelzijn moet veel 

beter. Extra mensen en middelen voor Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit.
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Wie brengt gezond boeren-
verstand terug in Den Haag?
Welke Kamerleden gaan vanaf 15 maart 2017 over de landbouwvraagstukken in de Tweede Kamer? Natuurlijk 
is een en ander nog afhankelijk van de stemuitslag. Niet alle Kamerleden hebben dan ook gereageerd op onze 
vragen. Op basis van de verwachting stellen wij de Kamerleden toch aan u voor. Bij de Kamerleden/partijen die 
niet reageerden, hebben wij vermeld wat hun bijdrage voor de boeren in de afgelopen vier jaar is geweest. 

Wie: Jaco Geurts

Plaats op kandidatenlijst: 10

Geboortedatum: 11 juli 1970

Woonplaats: Voorthuizen

Achtergrond: Varkenshouder

Huidige functie: Tweede Kamerlid 

(Sinds 2012)

Wie: Tjeerd de Groot

Plaats op kandidatenlijst: 19

Geboortedatum: 10 april 1968

Woonplaats: Haarlem

Achtergrond: Tuinderskleinzoon

Huidige functie: Directeur 

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) 

Wie: Rik Grashoff

Plaats op kandidatenlijst: 5

Geboortedatum: 5 april 1961

Woonplaats: Delft

Achtergrond: Bouwfysica

Huidige functie: Tweede Kamerlid 

(Sinds 2010)

Wie: Carla Dik-Faber

Plaats op kandidatenlijst: 4

Geboortedatum: 6 mei 1971

Woonplaats: Veenendaal

Achtergrond: kunsthistoricus, 

raads- en Statenlid

Huidige functie: Tweede Kamerlid 

(Sinds 2012)

Wat gaat u voor de boeren doen? 

‘Het CDA wil dat boeren weer de ruimte en het 
vertrouwen krijgen die zij verdienen. Zij zorgen 
voor ons dagelijks brood. 

Iedere varkenshouder verdient een eerlijke boterham. CDA zet zich 

daar voor in. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor gezond 

boerenverstand. Ik ga me de komende jaren o.a. (weer) inzetten voor 

het inkomen van de boer, jonge boeren, een werkbaar mestbeleid, het 

verlagen van de NVWA tarieven en het ammoniakdossier ten gunste 

van boeren keren. Als wij landbouwer, tuinder en visserman willen 

stimuleren om door te gaan, dan is het noodzakelijk dat zij een eerlijke 

boterham, een eerlijk inkomen kunnen verdienen. Als we niets doen, 

verdwijnen er in de komende jaren 15.000 land- en tuinbouwbedrij-

ven. Jongeren worden ontmoedigd om het bedrijf over te nemen. Het 

kabinet staat erbij en kijkt ernaar. We moeten vertrouwen geven aan 

onze agrarische sector. Nu worden deze ondernemers belemmerd in 

hun werk door veel regels. Zie verder www.cda.nl/boerenverstand.’

Wat gaat u voor de boeren doen?

‘Ik zet mij al bijna 30 jaar in voor goed beleid voor 
de agrarische sector. Met een groot deel van de 
Nederlandse veehouderij gaat het niet goed. 

Er is geen politieke partij die er serieus wat aan doet. Partijen die zeggen 

het boerenbelang te dienen, hebben het vooral over de korte termijn. 

Andere partijen schrijven de landbouw alleen maar af en bieden geen 

alternatief. Ik wil samen met de sector een visie op de lange-termijn 

opstellen. Wat mij betreft is dat een kringlooplandbouw, waarin de 

veehouderij essentieel is. Ik heb me voor D66 verkiesbaar gesteld, om 

ervoor te zorgen dat er consistent beleid komt waar op de lange-termijn 

alle boeren baat bij hebben.

De varkenssector is zelf gekomen met een plan voor het verbeteren van 

het rendement en voor sanering. Daarnaast heeft de overheid zich vast-

gelegd op het verminderen van de uitstoot van klimaatgassen (Parijs). 

Als we er in Nederland in slagen om voorop te lopen in de vernieuwing 

van de sector, dan kunnen we makkelijk aan die afspraken voldoen én 

onze positie in de markt verbeteren. Vanuit de zuivelsector heb ik erva-

ring hoe je als sector wereldwijd een voorsprong kunt opbouwen door 

goed in de keten samen te werken. Voor de varkenshouderij wil ik me 

inzetten door de sector met subsidie te ondersteunen om de kringlopen 

te sluiten, te saneren en de ketensamenwerking te verbeteren.’

Wat deed GroenLinks voor de boeren?

Hoewel GroenLinks aangeeft ‘nog niets te kunnen 
zeggen’, over wie na de Tweede Kamerverkiezin-
gen de landbouwwoordvoerder wordt, gaan we 
uit van de huidige landbouwwoordvoerder Rik 
Grashoff. 

Zoals de naam al zegt, zet(te) GroenLinks vooral in op ‘groene land-

bouw’ en zal dat de komende vier jaar blijven doen. Rik Grashoff 

won vorig jaar niet voor niets de titel Groenste Politicus. GroenLinks 

is vóór innovaties, maar wil een verbod op ‘megastallen’. Het liefst 

ziet de partij zelfs dat bestaande ‘megastallen’ worden afgebroken. 

GroenLinks gaat voor kleinschalige, regionale en biologische land-

bouw. GroenLinks wil een goede beloning voor boeren die aan natuur-

beheer doen. De partij is ook voor producentenorganisaties, om een 

betere prijs te bedingen bij supermarktketens en de voedingsindus-

trie. GroenLinks stemde de afgelopen 4 jaar vaak mee met moties van 

partijen die dierenwelzijnsmaatregelen in wetten willen verankeren, 

of dient zelf moties van deze aard in. Recent ondertekende GroenLinks 

nog een motie om het coupeerverbod bij varkens te handhaven. 

Varkenshouders moeten de omstandigheden in hun stallen zo aanpas-

sen dat varkens niet meer de behoefte hebben om elkaar te bijten.

Wat gaat u voor de boeren doen? 

‘De ChristenUnie wil dat er in Nederland ruimte 
blijft voor boeren en tuinders om te onderne-
men, zodat gezinsbedrijven kunnen voortbe-
staan en er perspectief blijft voor jonge boeren. 

Boeren en tuinders verdienen een betere prijs voor hun producten 

en daarvoor moet het mededingingsrecht worden aangepast, zodat 

zij zich kunnen organiseren tegenover grote inkooporganisaties 

van supermarkten. We willen dat er een einde komt aan de stape-

ling van wet- en regelgeving en dat een minister voor landbouw en 

voedsel de belangen in binnen- en buitenland behartigt. Initiatieven 

op het gebied van milieu en dierenwelzijn moeten niet door extra 

regels, maar door innovaties tot stand komen en moeten in de markt 

terugverdiend kunnen worden. Het nieuwe Europese GLB moet zich 

richten op versterking van de interne markt en actuele maatschap-

pelijke vraagstukken zoals een beter verdienmodel, de positie van 

jonge boeren en klimaatverandering. Voedsel wordt uitgezonderd 

van handelsverdragen zoals TTIP, omdat het Nederlandse boeren en 

tuinders op achterstand zet. Gezond en voldoende voedsel zijn niet 

vanzelfsprekend; boeren en tuinders werken daar dagelijks hard voor. 

Daarom pleiten we voor voedselonderwijs aan alle kinderen en een 

herwaardering van voedsel.’
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Wie: Sharon Dijksma

Plaats op kandidatenlijst: 4

Geboortedatum: 16 april 1971

Woonplaats: Enschede

Achtergrond: politiek

Huidige functie: Staatssecretaris 

voor Infrastructuur & Milieu (I&M)

Wie: Henk van Gerven

Plaats op kandidatenlijst: 17

Geboortedatum: 11 maart 1955

Woonplaats: Oss

Achtergrond: Huisarts

Huidige functie: Tweede Kamerlid 

(Sinds 2006)

Wie: Elbert Dijkgraaf

Plaats op kandidatenlijst: 2

Geboortedatum: 6 januari 1970

Woonplaats: Zevenhuizen

Achtergrond: Econoom

Huidige functie: Tweede Kamerlid 

(Sinds 2010)

Naam: Helma Lodders

Plaats op kandidatenlijst: 12

Geboortedatum: 21 juni 1968 

Woonplaats: Zeewolde 

Achtergrond: Dochter van akker-

bouwer. Financiële dienstverlening 

en wethouder in Zeewolde.

Huidige functie: Tweede Kamerlid 

(sinds 2010)

Wat deed PvdA voor de boeren?

Bij de PvdA is het nog niet duidelijk wie de 
landbouwwoordvoerder wordt na de Tweede 
Kamerverkiezingen. Het is ook niet duidelijk of 
PvdA terugkeert in het Kabinet. 

Ervan uitgaande dat PvdA in de oppositie komt, is het niet onlogisch 

te denken dat voormalig staatssecretaris van EZ en huidig staatssecre-

taris van I&M, Sharon Dijksma als Kamerlid de landbouwportefeuille 

weer zal oppakken. 

De PvdA heeft zich de afgelopen vier jaar niet bepaald geliefd gemaakt 

bij varkenshouders. Eerst kreeg oud-staatssecretaris Sharon Dijksma 

veel kritiek vanwege haar beleid op landbouw. Echter, Dijksma straalde 

in binnen- en buitenland wel trots uit voor de Nederlandse boeren en 

liet nooit na te zeggen dat de Nederlandse landbouw koploper is. Ook 

voerde zij enkele moties niet uit, zoals een motie van de Partij voor de 

Dieren voor een castratieverbod. Dijksma werd tussentijds vervangen 

door Martijn van Dam. Zijn uitspraak: ‘Ik zit hier niet voor de boeren’, 

wordt Van Dam tot op de dag van vandaag kwalijk genomen. 

PvdA is net als de andere linkse partijen vóór groene landbouwpoli-

tiek. Martijn van Dam zette de afgelopen jaren in op het stimuleren 

van biologische, kleinschalige en regionale productie en op het stimu-

leren van plantaardig voedsel. Hij straalde in zijn periode als staatsse-

cretaris weinig trots uit voor de gangbare landbouw. Als staatssecre-

taris kwam hij wel op voor de varkenshouderij bij de discussie om een 

direct einde te maken aan het staart couperen. Hij ziet zo’n verbod niet 

zitten vanwege het toenemende dierenleed en vindt dat de sector de 

kans moet hebben om eerst het staartbijten onder controle te krijgen. 

Wat gaat u voor de boeren doen?

‘Wij willen de landbouw verduurzamen  
en bewerkstelligen dat de boer een eerlijke  
prijs krijgt.

Dat kan door de onderhandelingspositie van agrariërs te versterken 

en de mogelijkheden om collectief op te treden in het mededingings-

recht te verruimen, zeker waar het gaat om duurzaamheidsafspraken. 

Ook wil de SP een speciale ombudsman voor die boeren, tuinders en 

andere kleine producenten. Zo’n ombudsman kan oneerlijke handels-

praktijken aan de kaak stellen. Armoede onder boeren en voormalige 

boeren pakken we aan, onder meer door sociale (zelf)hulporganisa-

ties meer te ondersteunen. En waar relevant, kan quotering helpen 

om het aanbod te reguleren. Dit voorkomt dat de prijzen voor land-

bouwproducten diep wegzakken en heeft een stabiliserende invloed. 

Diervergunningen worden voor de hele dierhouderij ingevoerd om 

verduurzaming te bevorderen en te hoge concentraties van dieren 

in overbelaste gebieden te voorkomen. Hoe dier- en milieuvriende-

lijker het bedrijf, hoe goedkoper de vergunning. We willen dat er een 

eind komt aan het gegeven dat dier- of milieuonvriendelijk praktij-

ken voordeliger zijn dan diervriendelijke. Verder maken we ons sterk 

voor de biologische landbouw. We pleiten voor differentiatie van 

importtarieven: hoger voor niet-duurzame producten, lager of gelijk 

voor duurzame producten. Concurrentievervalsing zoals bijvoorbeeld 

import van legbatterijeieren uit niet EU-landen zoals de Oekraïne, 

terwijl legbatterijen in Europa verboden zijn, moet stoppen. De SP is 

voor regionalisering van de landbouw en voedselsoevereiniteit. De 

groeiende macht van multinationals over boeren, zaaigoed en voedsel 

moet worden tegengegaan.’

Wat deed SGP voor de boeren? 

Of Elbert Dijkgraaf landbouwwoordvoerder in 
de Kamer blijft, is volgens SGP afhankelijk van 
de uitslag van de komende Kamerverkiezingen. 
‘Als we op 3 zetels blijven, dan wel. Maar als we 
meer of minder zetels krijgen, gaan we intern 
opnieuw bekijken hoe de verdeling op de dos-
siers wordt.’

Elbert Dijkgraaf en de SGP hebben de afgelopen vier jaar pro-land-

bouw politiek gevoerd. De partij vindt dat boeren en tuinders opgeza-

deld zijn met te veel regels en steeds hogere kosten. ‘In de landbouw 

zijn ontzettend veel gezinsbedrijven actief. Die dreigen nu uitgemol-

ken te worden’, stelt SGP. En: ‘Als je rood staat, kun je niet groen zijn. 

Zo eenvoudig is dat.’ Mooie Haagse praatjes over duurzame landbouw 

zijn volgens SGP geen cent waard als daar alleen maar kostenverho-

gingen tegenover gezet worden. Bij een eerlijke boterham voor de 

burger hoort een eerlijke boterham voor de boer’, aldus SGP. De partij 

heeft landbouw in de top 5 van speerpunten voor de komende vier 

jaar staan en is pleitbezorger voor een eigen minister van Landbouw, 

die volgens Dijkgraaf elk jaar minimaal één keer per week op een boer-

derij, een kotter of in een kas moet werken.

Wat gaat u voor de boeren doen?

‘De VVD wil zich inzetten op een (Europees) 
landbouwbeleid waar we onze hoogproductieve, 
innovatieve en efficiënte land- en tuinbouw als 
voorbeeld stellen, gericht op voedselzekerheid 
en voedselveiligheid. 

Het Europese landbouwbudget moet niet langer ingezet worden om de 

klassieke landbouw te subsidiëren. De Nederlandse land- en tuinbouw 

loopt op veel gebieden voorop. Ook op het gebied van dierenwelzijn. 

Niet langer moeten we ouderwetse denkbeelden centraal stellen. 

Zo moet de leefruimte per varken belangrijker zijn dan het totaal 

aantal varkens per stal. VVD juicht initiatieven, zoals Actieplan Vitale 

Varkenshouderij uit de sectoren toe. De overheid dient te kijken waar 

wetgeving ondernemers onnodig in de weg zit en waar regels leiden 

tot een concurrentienadeel. De NVWA moet grondig worden doorge-

licht op kosteneffectiviteit zodat de tarieven die zij doorberekent aan 

bedrijven kunnen worden verlaagd. Het kan niet zo zijn dat bedrijven 

moeten meebetalen aan de inefficiëntie van de NVWA. In het belang 

van de sector en onze concurrentiepositie dient de NVWA zich aan 

te passen aan de logistiek van het bedrijfsleven en niet andersom. 

Tot slot wil de VVD dat het mestbeleid op de schop gaat. Veel regels 

lopen door elkaar. Wet- en regelgeving op het gebied van mest mag de 

innovatie niet in de weg staan. In wetgeving moet de nadruk komen te 

liggen op innovatie, hergebruik en verwerking.’
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07-03-2017: 16.00-21.00 uur

Kennissessie Technische kengetallen

Molenvenweg 2 te Saasveld 

08-03-2017: 19.30-22:15 uur

Pig Business Thema-avond Diergezondheid: 

‘Luchtwegaandoeningen tegengaan’

Ons Boerenerf, Banendijk 5a te Nederweert-Eind 

09-03-2017: 20.00-22.30 uur

Landbouw Verkiezingsdebat

De Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze 

14 t/m 16-03-2016: 13:00-22.00 uur

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV)

De Voorde 30 te Venay

15-03-2017: 15.30-18.00 uur

Uitreiking Agrafiek Awards

Evenementenhallen Venray, Bar Oostrum,  

De Voorde 30 te Venray

18-03-2017: 10.00-14.00 uur

Open dag Aeres Hogeschool Wageningen

Mansholtlaan 18 te Wageningen 

18-03-2017: 11.00-16.00 uur

Open dag voltijd, Aeres Hogeschool Dronten

De Drieslag 4 te Dronten

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Eftelingpolitiek

Over anderhalve week is het 15 maart. De dag dat 

we weer naar de stembus mogen om een nieuwe 

regering te kiezen. Daarom doe ik een oproep aan 

Nederland om goed na te denken over welk hokje u 

rood gaat maken.

We hebben in Nederland nog circa 60.000 boeren 

over die elke dag zorgen voor uw eten. Dit betekent 

dat 0,3% van de bevolking zorgt voor het voedsel 

van die andere 99.7%. U hoeft zelf dus niet op het 

land of in de stal te werken, om ervoor te zorgen dat 

u en uw gezin vandaag kunnen eten. Dat eten wórdt 

namelijk voor u gemaakt, door die 0,3%. Daarom 

kunt u zijn wie u wilt, uw doelen en dromen najagen, 

sporten, naar concerten gaan, een beroep kiezen dat 

u wilt en op vakantie gaan naar de zon. 

Deze boeren willen dat de komende jaren graag voor 

u blijven doen. Zodat u niet alleen kunt rekenen op 

voldoende voedsel, maar ook op goed voedsel én 

voedsel dat betaalbaar en beschikbaar is voor ieder-

een. Dus niet alleen voor de rijke bakfietsmama’s 

en –papa’s in de grachtengordel, maar ook voor het 

bijstandsgezin drie hoog achter in Kralingen. Zodat 

ook die ervoor kan zorgen dat de kinderen met een 

voedzaam ontbijt naar school gaan en met een 

gevulde maag naar bed.

Om onze boeren te behouden in Nederland, is het 

noodzakelijk dat zij de ruimte krijgen om te blij-

ven ondernemen. En dat betekent: ruimte om te 

ontwikkelen en te groeien. Marianne, Jesse, Emile, 

Lodewijk en Alexander zien dit anders. De land- en 

tuinbouw moeten volgens hen kleinschaliger met 

meer plantaardig eten en het liefst alles biologisch. 

Vruchtbare landbouwgrond moet volgens hun partij-

programma natuur worden, zodat wij straks met zijn 

allen heerlijk kunnen genieten van de vogels en de 

hertjes. Kortom: Eftelingpolitiek. Nederland als één 

groot sprookjesbos met Ot & Sien als koning en 

koningin van de moestuin. Maar zónder de boer en 

tuinder.

Niemand vraagt aan Google om terug te gaan naar 

de analoge telefoonlijn, niemand vraagt aan het 

VU ziekenhuis om terug te gaan naar dorpsdokter, 

niemand vraagt aan Boeing om terug te gaan de 

luchtballon. Waarom dan wel aan de boer vragen om 

terug te gaan naar Ot & Sien?

Kies daarom op 15 maart voor een partij die gezond 

boerenverstand in Den Haag brengt. Zodat die 0,3% 

procent kan blijven zorgen voor wat die andere 

99,7% het meest nodig heeft: goed, veilig, smakelijk, 

gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen. 

En het mooie van dit alles? U houdt geld en tijd over 

om met uw gezin naar de échte Efteling te gaan. 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas

Nieuws uit de regio’s

Op 22 maart vorig jaar heeft de NVV regio Twente een ledenavond geor-
ganiseerd waarbij een aantal bedrijven uit de regio hun mestverwerkings-
initiatief konden voordragen. Hieronder een overzicht van de stand van 
zaken met betrekking tot de initiatieven.

Greenferm Apeldoorn
De vergunning is afgegeven en inmiddels onher-

roepelijk. De vergunning biedt de mogelijkheid om 

mest te mogen verwerken en water, na zuivering 

in de fabriek, te mogen lozen op het riool. Het 

ontvangen van de vergunning betekent dat de 

financiering afgerond kan worden. De verwach-

ting is dat dit over een maand of twee is afgerond 

zodat de bouw kan starten en de installatie voor 

het eind van het jaar operationeel is. De inschrij-

vingen lopen goed. De beschikbare verwerkings-

capaciteit begint aardig gevuld te raken, maar er is 

nog steeds ruimte.

Gebr. Oude Lenferink, Fleringen
Gebr. Oude Lenferink werkt gestaag aan realisatie 

van mestverwerking in onze regio. Op de locatie 

in Fleringen wordt de mestverwerkingscapaci-

teit verdubbeld van 50.000 ton naar 100.000 

ton. Omdat hier ook varkens worden gehouden, 

zal hier alleen rundvee- en kalvermest worden 

verwerkt. In Goor is de bouw gestart van een 

locatie met mestvergisting en mestverwerking. Er 

wordt in eerste instantie 50.000 ton verwerking 

gerealiseerd, de vergunning voorziet in verdubbe-

ling hiervan. 

Oude Lenferink wil echter eerst een gegaran-

deerde aanvoer realiseren. Ook in Drenthe en 

Groningen wordt de verwerkingscapaciteit 

uitgebreid, bovendien zitten nog 2 plannen in 

de vergunningsfase. De mestverwerkingslocaties 

halen energie/warmte uit de vergisting, dunne 

fractie wordt verwerkt tot loosbaar water, het 

dikke wordt exportwaardig gemaakt en gedroogd.

Oude Lenferink werkt volgens het principe dat 

aanvoer pas geregeld wordt als de bouw kan 

starten (of is gestart), zodat boeren geen verplich-

tingen aangaan voordat zeker is dat een project 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Twence Elhorst-Vloedbelt, Zenderen
Twence gaat groen gas leveren aan nieuw Biogas 

Netwerk Twente. Dit netwerk recent opgeleverd. 

Het gas uit de mestverwaardingsinstallatie kan 

straks in het bestaande gastransportnetwerk van 

Cogas worden ingevoerd.

Twence heeft de afgelopen maanden niet stil geze-

ten. De ontwerpen voor de installatie zijn tot in 

detail uitgewerkt, zodat de bouw kan beginnen 

zodra de vergunning onherroepelijk is. In maart 

wordt de SDE-subsidie aangevraagd en een besluit 

hierop wordt in juni verwacht. 

Vanwege de moeizame mestafzet en het gebrek 

aan mestverwerkingscapaciteit is er reden genoeg 

om aan te sluiten bij het Twence-initiatief. Er is nog 

steeds ruimte. Op 15 januari j.l. hebben beroepen 

gediend tegen de installatie op Elhorst-Vloedbelt, 

bij de Rechtbank in Zwolle. De uitspraak was bij 

het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. 

Meer informatie? Mail naar twente@nvv.nl

Twente

Veghel-Oss/Maaskant

Midden-Brabant/De Kempen

Politiek vragen(v)uur  
met Elbert Dijkgraaf
Zo’n 20 varkenshouders uit Brabant zijn maandag 

13 februari persoonlijk in gesprek gegaan met 

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP). 

Op verzoek van de SGP hielden NVV en LTO 

Varkenshouderij een politiek vragen(v)uur 

met Dijkgraaf. Het Tweede Kamerlid wilde met 

varkenshouders in gesprek om te horen wat 

hun zorgen en wensen zijn. De bijeenkomst was 

bij Coppens Varkensbedrijven in Boekel, waar 

Machiel en Angelique Coppens hun bezoekers-

ruimte belangeloos ter beschikking stelden.

Mest was een belangrijk thema tijdens de bijeen-

komst. ‘Mest is geen probleem, het is een probleem 

dat mestverwerkingsinitiatieven niet aan de gang 

kunnen’, stelde Dijkgraaf. Het Kamerlid stelde dat 

landbouw in de top 5 staat van speerpunten voor 

de komende regeerperiode. 

Kijk op onze website voor een videoverslag van 

deze middag. 

Op donderdag 9 maart om 20.00 uur is iedereen 

welkom bij zalencentrum De Smeltkroes Kijkakkers 

1 in Maarheeze voor een debat met 4 landbouw-

woordvoerders uit de 2e kamer. Aanwezig zijn 

Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Helma 

Lodders (VVD) en Carla Dik-Faber (CU). De avond 

wordt georganiseerd door Innovatief uit de Knel 

in samenwerking met Akkerbouwstudieclub De 

Kempen. Discussieleider is Henk Antonissen. De 

politici houden eerst een pitch van 5 minuten 

en reageren daarna op 4 stellingen over actuele 

thema’s. Hierna is er gelegenheid voor de vragen 

uit de zaal. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur.

1918

Elbert Dijkgraaf in gesprek met varkenshouders
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Zij steunen de vakbond

30 maart, 

vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Nijsen/Granico BV te Veulen

 Brons Voorthuizen BV te Voorthuizen

 Fransen Gerrits BV te Erp

 Coops Mengevoeders BV te Halle

 Nysingh Advocaten Notarissen te Apeldoorn

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsoren-nvv

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsor-worden
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Contactpersonen in de regio:

 regio Noord-Nederland:
Dick Bunskoek, Dalerveen
tel/fax: 0524-221425/0524-221004
e-mail: noordnederland@nvv.nl

 regio Salland:
Arjan Pekkeriet, Hellendoorn
tel/fax: 0548-521807/0548-521850
e-mail: salland@nvv.nl

 regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 0547-292421/--
e-mail: twente@nvv.nl

 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Zieuwent
tel/fax: 0544-374937/0544-352513
e-mail: achterhoek@nvv.nl

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 06-51783171/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_

 regio West-Nederland: 
Jan Willem Boer, Lopik
tel/fax:0348-553387/0348-553387
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
Adrie Mulders, Nispen 
en Rein van As, Nispen
tel: 06-53673814/06-53242854
e-mail: westbrabant@nvv.nl

 regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@nvv.nl 

 regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/-- 
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl

 regio Zuidoost-Nederland: 
Marco Botden, Vredepeel
tel/fax: 0478-546334/-- 
e-mail: zuidoostnederland@nvv.nl

Voor alle nieuws van de NVV, ga naar: 
www.nvv.nl/nvv-nieuws

Download Factsheet Varkenshouderij 
De NVV heeft voor u een (geactualiseerde) factsheet gemaakt over de 
Nederlandse varkenshouderij. Deze is te downloaden via www.nvv.nl. 

Met de factsheet kunt u uzelf, of anderen juist 

informeren over allerlei zaken omtrent varkens, 

varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet 

is ook verstuurd aan alle media in Nederland 

en naar de politiek. De factsheet bevat feiten 

en cijfers over aantallen varkens, aantallen 

bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, 

antibioticagebruik, diergezondheid, varken-

stransport, import, export, inkomen van varkens-

houders, consumptie, duurzame stallen, etc. Het 

is belangrijk dat we deze allemaal delen met 

mensen om ons heen: buren, media, politiek, 

gemeenten en provincies. Print ‘m uit, leg ‘m in 

de bezoekersruimte, op de keukentafel, stuur ‘m 

door naar familie, vrienden en kennissen, geef ‘m 

aan de juf of meester van uw kinderen.

Vertel uw verhaal, anders wordt  

het voor u verteld!


