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POV wil onderzoek 
gezondheid

ALV akkoord met uitwerken opties afbouw NVV

6-7 9

De leden van NVV hebben maandag 26 juni akkoord gegeven 
voor de vervolgroute richting definitieve samenvoeging met LTO 
Varkenshouderij binnen POV Belangenbehartiging. Tevens gaven zij 
akkoord voor het uitwerken van de opties voor de afbouw van de NVV.

Belangrijk voor de leden is dat de NVV pas 

vervolgstappen neemt, als de POV-organisatie 

definitief staat. ‘De leden hebben aangegeven 

dat de samenvoeging met LTO Varkenshouderij 

binnen de POV zorgvuldig moet gebeuren. 

“Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, is het 

credo’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Contributie
NVV zal vanaf 2018 geen contributie meer heffen. 

Als de Algemene Ledenvergadering van de POV 

eind 2017 akkoord geeft voor de definitieve 

samenvoeging, zal POV de contributie-inning in 

2018 van NVV overnemen. De ALV van de POV 

zal hierover in november definitief besluiten.

In december volgt opnieuw een ALV van de 

NVV. Dan worden de opties besproken voor de 

afbouw van de NVV. Medio 2018 volgt een ALV 

waar een definitief besluit wordt genomen voor 

deze afbouw.

Erben Wennemars
Na het besloten deel van de Algemene 

Ledenvergadering gaf oud-wereldkampioen en 

Olympisch medaillewinnaar schaatsen, Erben 

Wennemars een gloedvolle presentatie over 

topsport en zijn eigen carrière. Hij legde hierbij 

regelmatig de link met de varkenshouderij.

Passie gaat volgens Wennemars samen met drie 

simpele dingen. ‘Ten eerste: winnen, je wilt de 

beste zijn en niet verliezen. Ten tweede: je bent 

eigen baas, directeur en groot aandeelhouder 

van de BV Erben. Toch ben je als individuele 

topsporter ook afhankelijk van een goede 

samenwerking in je sportploeg. Ten derde: je 

moet altijd groeien en innoveren. Als je een keer 

gewonnen hebt, is dat geen garantie op winst 

bij de volgende wedstrijd. Je moet telkens weer 

wat nieuws verzinnen om te kunnen blijven 

winnen.’ Hetzelfde geldt volgens hem ook voor 

varkenshouders: Passie, energie, samenwerking, 

innoveren, tegenslagen incasseren, herstellen en 

weer beter worden. ‘En blijf altijd goed kijken. 

Elke keer weer als je de stal in loopt, moet je 

jezelf afvragen hoe het nog beter kan’, aldus 

Wennemars. 

Over kritiek van dieren- en milieugroeperingen 

zei Wennemars: ‘Trek je de kritiek aan van 

mensen en groepen waar je wat mee kunt. 

Mensen en groepen die ertoe doen. Iedereen die 

zomaar wat roept: negeren.’

  Bekijk het fotoverslag van de  

ALV op pagina’s 6 en 7

Erben Wennemars hield een 
mooi betoog voor een volle NVV-zaal.



De NVV hield maandag haar Algemene Leden-

vergadering in Heteren. Voor het tweede 

deel hadden we Erben Wennemars gestrikt. 

Wennemars onthulde dat zijn favoriete trekker-

merk een Claas is. 

Helaas moest ik blozend bekennen dat ik dit 

trekkermerk niet kende. Wennemars vroeg zich 

publiekelijk af of ik dan wel echt een boeren-

dochter was? Misschien ken ik Claas niet omdat 

ik maar één grote liefde heb voor een bepaald 

trekkermerk: John Deere. Liefde maakt blind.

Met mijn partner, akkerbouwer van beroep, heb 

ik hierover ook al flinke discussies gevoerd. Hij 

heeft en gebruikt zelf met name New Holland. Dit 

zijn natuurlijke mooie trekkers maar ze kunnen 

gewoon weg niet tippen aan de John Deere. Toen 

hij vorig jaar een nieuwe (gebruikte) trekker wilde 

kopen, kon ik hem helaas ook niet overtuigen om 

deze beauty te kopen. Het werd uiteraard gewoon 

weer een New Holland. Een T14 om precies te zijn. 

Deze keuze heeft er toe geleid dat enige haar-

scheurtjes in onze relatie zijn ontstaan….

Alle gekheid op een stokje. Ik zou graag willen 

inzoomen op de situatie in Noord-Brabant. Die 

is niet om te lachen namelijk. Sterker nog, die is 

zeer zorgelijk. NVV/POV is achter de schermen 

druk bezig om het tij te keren. Wij oefenen druk 

uit door gesprekken met beslissers en politieke 

partijen. Wij laten via de media ons geluid horen. 

Ook zetten we de sociale media volop in. Mocht 

het allemaal niet baten, dan stapt POV naar de 

rechter. Maar zover is het nog niet. 

Vrijdag 7 juli is het D-day in Brabant. Dan zullen 

Provinciale Staten definitief beslissen. NVV/POV 

zetten intussen alles op alles om het tij te keren 

en daarbij sluiten wij keiharde acties niet uit. Dan 

kunnen de trekkers van stal worden gehaald. 

Claasen, John Deeres, New Hollands, maakt mij 

niet meer uit. Als we het doel maar halen. En dat is 

dat deze afschuwelijke plannen van tafel gaan.  

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Trekkers 

#BoerenhorenbijBrabant   

op Twitter

“Hallo Jan, Kun jij de 
VVD in Brabant eens 

wat verstand bijbrengen 
#Boerenhorenbijbrabant. 

De VVD wordt nl. cruciaal!”  

“Buitengebied is onleefbaar 
zegt stop de stank.  

Nou, ik leef hoor en zie er 
stuk gezonder uit dan u! 

#boerenhorenbijbrabant” 

“Ik zie in deze zaal stoere 
boeren met tranen in hun ogen 

na toespraak van Henriette. 
Dit beleid raakt ons echt. 
#BoerenhorenbijBrabant” 

“We zijn niet meer in dialoog 
met de gedeputeerde,  

maar blijven in gesprek met 
de samenleving. Zo is het!” 

#BoerenhorenbijBrabant 

Pluimveehouder Patrick van den Hurk  

(@PatrickHurk) roept Europarlementariër 

 Jan Huitema op om met VVD Brabant te gaan praten

Melkveehoudster en NMV-bestuurder 

Henny Verhoeven (@Dukkie6)  

is boos op milieuclub Stop de Stank

Het Twitteraccount van de Brabantse boeren, 

verenigd in ‘Boeren horen bij Brabant’  

(@Boerenhoren@Brabant)

Varkenshouder en voortzitter ZLTO Asten, 

Karel van Deursen (@karelvandeursen) 

geroerd door pleidooi Henriette Driessen
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Grote animo voor 
fosfaatregeling

Massaal boerenprotest in Brabant

Ruim duizend varkenshouders hebben zich afgelopen maand bij  
advies bureau Flynth aangemeld voor de Regeling fosfaatreductie  
varkenshouderij, die op 29 mei in werking is gesteld.  

Flynth voert de regeling in opdracht van de 

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) 

uit. De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 

is ingesteld om als varkenssector, in 2017, eenma-

lig een inspanning te verrichten om 1 miljoen kilo 

fosfaat te reduceren via mengvoeders. 

De beoogde reductie draagt bij aan het maatrege-

lenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in 

Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen 

tot het niveau dat is toegestaan op basis van de 

derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn. Er is 4 miljoen 

euro beschikbaar voor de reductie van 1 miljoen kg 

fosfaat via mengvoeders. Varkenshouders konden 

zich aanmelden tot maandag 26 juni. 

POV-voorzitter Ingrid Jansen verwacht dat de 

inspanningsverplichting van 1 miljoen kilogram 

fosfaatreductie wordt behaald. ‘Maar we weten het 

pas zeker zodra de aanvullende informatie door de 

varkenshouders is aangeleverd.’

Varkenshouders die zich hebben aangemeld 

hebben tot 10 juli de tijd om aanvullende informatie 

aan te leveren. Als duidelijk wordt dat er meer dan 

1 miljoen kilo fosfaat wordt gereduceerd, komen 

varkenshouders die zich later hebben aangemeld 

op de ‘reservebank’. Bedrijven die op de reserve-

bank zitten, horen in 2018 of er nog ruimte is voor 

uitbetaling van een vergoeding. Dit geld valt vrij 

als andere bedrijven de geschatte reductie niet 

behaald hebben of als ze niet aan de randvoorwaar-

den voldoen. Varkenshouders op de reservebank 

kunnen op basis hiervan zelf de keuze maken of zij 

dit jaar gaan reduceren of niet. 

Definitief bericht
Varkenshouders die zich tussen 19 en 26 juni 

hebben opgeven, krijgen half juli definitief bericht 

of zij nog kunnen meedoen, dus of er nog ruimte is 

binnen de 1 miljoen kilo reductie. 

Honderden boeren, onder wie 
varkenshouders van NVV, hebben 
vrijdag 23 juni de vergadering van 
Provinciale Staten Noord-Brabant  
in Den Bosch bijgewoond.  

De ‘oordeelvormende’ bijeenkomst ging over de 

stikstof- en stalderingsplannen van de provin-

cie. Een aantal veehouders leverde ook inspraak 

tijdens deze bijeenkomst. De boeren lieten op social 

media ook massaal van zich horen met de slogan 

#BoerenhorenbijBrabant! Deze hashtag was uren-

lang trending topic op Twitter (onderwerp waar het 

meest over wordt getwitterd).

Facebook
Op de Facebookpagina van Boeren horen bij Brabant 

is een foto-verslag te zien van de bijeenkomst. Hier 

zijn ook filmpjes te zien van andere acties die worden 

gevoerd met de slogan ‘Boeren horen bij Brabant’. 

‘Wij zijn heel blij met het besluit van de staatsse-

cretaris én dat het onderzoek van de NVV hieraan 

heeft bijgedragen’, zegt voorzitter Ingrid Jansen 

van de Producenten Organisatie Varkenshouderij, 

tevens voorzitter van de NVV..

Nauwelijks geurhinder
In het onafhankelijke en wetenschappelijke onderzoek, 

dat NVV liet uitvoeren door het Vlaamse Instituut voor 

Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) 

en het gespecialiseerde studiebureau Olfascan, werd 

aangetoond dat omwonenden nauwelijks geurhinder 

ervaren van veehouderijen. Uit het NVV-onderzoek 

bleek dat 96,8 procent, van de ondervraagde omwo-

nenden van varkensbedrijven, geen hinder ervaart van 

geur. In het onderzoek zegt 96 procent van de onder-

vraagden bovendien ‘tevreden tot zeer tevreden’ te 

zijn over zijn leefomgeving.

Evaluatie 
Het NVV-rapport is vervolgens betrokken bij de 

evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij 

door een werkgroep, onder leiding van oud-staats-

secretaris van Economische Zaken Co Verdaas. De 

werkgroep bestond verder uit vertegenwoordigers 

van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 

Interprovinciaal Overleg (IPO), LTO Nederland, GGD 

GHOR Nederland, Milieufederaties en afgevaardigden 

van burgergroeperingen. 

‘Het onderzoek van de NVV heeft geen statistisch 

betrouwbaar verband kunnen afleiden tussen de 

hinderbeleving en de geurbelasting en versterkt daar-

mee de conclusie van het RIVM’, meldt staatssecretaris 

Dijksma in haar besluit. ‘Verder onderzoek naar de 

relatie tussen geurbelasting en hinder op landelijke 

schaal is niet zinvol’, stelt zij verder. 

Gedateerde rekenmodellen 
NVV gaf ILVO en Olfascan opdracht voor het geur-

onderzoek omdat zij vermoedde dat geurhinder 

tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvan-

kelijk werd aangenomen. Tevens meende NVV dat 

het huidige geurbeleid in Nederland, is gebaseerd 

op gedateerde rekenmodellen. ‘De vermoedens van 

de NVV zijn met dit rapport bevestigd. Terecht dat 

Dijksma dit meeneemt in haar besluit om de lande-

lijke normen niet aan te passen’, zegt Jansen. 

Overleg
POV blijft in overleg met het ministerie van I&M 

over het verkleinen of verlagen van de geurpluimen 

of de daaraan gekoppelde normen. Daarnaast 

zal POV zich specifiek inzetten voor uniformering 

van de normen in de EU. ‘Deze laten nu nog 

grote verschillen zien’, aldus Ingrid Jansen. Dit 

type metingen is goedgekeurd door de Europese 

Commissie en wordt al in België toegepast.  

Besluit mede dankzij  
geurhinderonderzoek NVV 
NVV blij dat Dijksma  
landelijke normen  
geur niet aanpast

Lees verder op pagina 5 

Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur & 
Milieu (I&M) gaat de landelijke geurnormen niet aanpassen. Het onderzoek 
naar geurhinder van de NVV dat in oktober 2016 is gepresenteerd, is van 
invloed geweest op deze beslissing. 

Sharon Dijksma. Foto ministerie van I&M

Veel boeren bij provinciehuis Brabant
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POV naar rechter als plannen  
Brabant doorgaan

POV en LTO houden debat 
‘Klimaat en Veehouderij’

De POV is zwaar teleurgesteld in het zogenaamde ‘compromis’ dat half juni 
door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant is gepresen-
teerd, over de strengere stikstofregels en het introduceren van systeem van 
‘stalderen’ om de veehouderij te reguleren. 

‘Als dit zo wordt doorgezet, zullen wij naar de 

rechter stappen’, zeggen Ingrid Jansen en Eric 

Douma, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter 

van de POV. GS van de provincie Noord-Brabant 

willen onder meer dat Brabantse veehouders, 

onder wie honderden varkenshouders, hun stallen 

in 2022 hebben aangepast aan de nieuwe normen 

om uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te 

verminderen. Oorspronkelijk zouden de regels 

gelden vanaf 2028. ‘Vorig jaar november werd dit 

ineens 2020 en nu komen GS met het jaar 2022? 

GS noemen dit een compromis, wij noemen het 

een doekje voor het bloeden. Niks meer en niks 

minder’, aldus Jansen en Douma.

GS nemen volgens hen met dit ‘compromis’ een 

loopje met alle inspanningen, investeringen en 

ammoniak- en fijnstofreductie die varkenshouders 

en hun collega’s de afgelopen jaren hebben gele-

verd. ‘De varkenshouderij ligt notabene ver voor 

op schema’, aldus Jansen en Douma. 

De provincie Brabant heeft geen oog voor honder-

den  varkenshouders en hun gezinnen. Laat staan 

voor de economische gevolgen die deze plannen 

met zich meebrengen voor Brabant. De gevol-

gen staan bovendien niet in verhouding tot de 

verwachte milieuwinst. ‘De stikstofruimte die door 

het verdwijnen van honderden boeren-familie-

bedrijven vrijkomt, komt volgens GS immers ten 

goede aan ‘andere sectoren’. Per saldo wordt er 

dus nauwelijks milieuwinst geboekt, terwijl er wel 

een kaalslag onder veehouders wordt uitgevoerd’, 

zeggen Jansen en Douma.

‘Honderden familiebedrijven, die de afgelopen 

jaren in totaal al honderden miljoenen euro’s 

hebben moeten investeren in milieumaatregelen, 

zullen door deze nieuwe, extra regels verdwijnen. 

Zij kunnen op zo’n korte termijn niet voldoen aan 

de regels en kunnen de hoge investeringen die 

Brabant eist, niet opbrengen.’ 

De door Brabant voorgestelde ‘staldering’ om de 

veehouderij te reguleren, is volgens Jansen en 

Douma discriminerend en geeft rechtsongelijk-

heid. ‘Staldering geldt in Brabant alleen voor 

hokdieren en niet voor graasdieren, zoals melk-

vee. Deze plannen leiden er daarnaast toe dat 

de financiële gevolgen bij de toekomstgerichte 

varkenshouders worden neergelegd. Zij moeten 

eerst meters van stoppers opkopen, voordat zij 

verder kunnen ontwikkelen.’

Impact
Het noodgedwongen moeten stoppen, heeft niet 

alleen grote gevolgen voor de varkenshouders 

en hun gezinnen, maar ook voor de leefbaarheid 

op het platteland én de economie in Brabant. 

‘Het stoppen van vele boeren, zal een enorme 

impact hebben op de werkgelegenheid in Brabant. 

Varkenshouders en hun collega’s zorgen voor 

duizenden banen, direct en indirect’ , zeggen 

Jansen Douma.

Niet akkoord gaan
POV roept Provinciale Staten dan ook nogmaals 

op, om op 7 juli niet akkoord te gaan met de voor-

stellen van GS en veehouders de tijd te geven, zoals 

afgesproken, tot 2028, om aan de nieuwe regels te 

voldoen. ‘Zoals ook onze collega’s in de rest van 

Nederland. Anders is er voor onze varkenshouders 

in Brabant geen sprake van een gelijk speelveld’, 

aldus Jansen en Douma. 

‘Wij hopen en vertrouwen op gezond boerenver-

stand in de Brabantse politiek. Als de plannen tóch 

worden doorgevoerd, dan zit er niks anders op dan 

het juridische traject te bewandelen.’ 

Kom naar  
provinciehuis  
op 7 juli!
Wij roepen alle varkenshouders op om op  

7 juli naar het provinciehuis in Den Bosch te 

komen om de vergadering van Provinciale 

Staten bij te wonen. Dan wordt gestemd 

over de stikstof- en stalderingsplannen. Meer 

informatie volgt via de Nieuwsbrieven van de 

NVV en POV. Volg ook de Facebookpagina  

van Boeren horen bij Brabant en blijf op de 

hoogte van nieuws en acties: 

www.facebook.com/

boerenhorenbijbrabant

Grote toeloop van veehouders 
 bij bijeenkomst op 23 juni

Ook bedrijven uit de periferie,  
zoals Agrifirm betuigen steun  
aan #BoerenhorenbijBrabant

De Statenzaal zat in een mum van tijd vol

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland 
houden woensdagavond 5 juli het landelijk debat ‘Klimaat en Veehoude-
rij; een intensieve discussie’, in De Balie in Amsterdam. Het debat begint 
om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De avond wordt geleid door RTL 4 
weervrouw en winnaar van Expeditie Robinson 2015, Amara Onwuka. 
Iedereen is welkom om te komen.

Welke rol speelt de (intensieve) veehouderij in het 

klimaat? Zijn de landbouw en specifiek de veehou-

derij wel de grootste bijdragers aan uitstoot van 

CO2 en overige broeikasgassen? Welke oplossin-

gen biedt de Nederlandse land- en tuinbouw in 

het klimaatvraagstuk, welke regelgeving uit het 

Klimaatakkoord van Parijs komen op de sector 

af en zijn die regels wel op feiten gebaseerd? 

Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens dit 

prikkelende debat met zeer aansprekende gasten:

Marcel Crok
Marcel Crok ontwikkelde zich na zijn studie 

scheikunde tot wetenschapsjournalist. Hij noemt 

zich ‘Ecomodernist en klimaatoptimist’. Hij is 

onder meer auteur van het boek ‘De staat van 

het klimaat; een koele blik op een verhit debat’. 

Tevens is hij mede-onderzoeker van het baanbre-

kende rapport ‘Ammoniak in Nederland – Enkele 

kritische kanttekeningen’, waarin wordt gesteld 

dat het Nederlandse ammoniakbeleid niet effec-

tief is. 

Marijn Poels
Marijn Poels is een documentaire- en filmmaker 

uit het Limburgse Meerlo. In zijn laatste controver-

siële film “The Uncertainty Has Settled” stelt hij 

klimaatverandering en de huidige energiepolitiek 

ter discussie.

Eric Douma
Eric Douma is varkenshouder in Friesland, vice-

voorzitter van de Producenten Organisatie 

Varkenshouderij en vanuit LTO Nederland sinds 

2008 bestuurlijk verantwoordelijk voor het ener-

gie- en klimaatbeleid in de land- en tuinbouw en 

het bijbehorende Convenant Schoon en Zuinig. 

Hidde Boersma
Hidde Boersma is een gepromoveerd moleculair 

bioloog, die in 2009 journalist werd. Hij schreef 

als wetenschapsjournalist een aantal verhalen 

over ‘ecomodernisten’; een groeiende beweging 

die pleit voor intensivering van de landbouw als 

antwoord op het klimaatvraagstuk. 

Bart van Opzeeland
Bart van Opzeeland is campagneleider Voedsel 

bij Milieudefensie. Milieudefensie zet zich in voor 

de strijd tegen klimaatverandering en fossiele 

brandstoffen. Van Opzeeland zet zich in voor een 

grondgebonden melkveehouderij zodat melkvee-

houders de mest kwijt kunnen op eigen land of op 

pachtgrond. 

Rik Grashoff
Rik Grashoff is Tweede Kamerlid voor GroenLinks 

en woordvoerder Landbouw en Natuur. GroenLinks 

wil een forse krimp van de veestapel en een einde 

aan de intensieve veehouderij. 

Tjeerd de Groot
Tjeerd de Groot was tot en met medio dit jaar 

directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie 

(NZO) en sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor 

D66. Hij wil een duurzamere voedselproductie. 

Henny Verhoeven
Henny Verhoeven is doctorandus in beleidsgerichte 

Milieukunde én boerin. Samen met haar man heeft 

zij een melkveehouderij  in het Brabantse Keldonk. 

“De houding richting boeren is mijns inziens 

doorgeslagen. Boeren krijgen geen enkele kans 

meer.”

Programma
Marcel Crok, Eric Douma en Marijn Poels trappen 

het debat af met een korte presentatie. Hidde 

Boersma, Bart van Opzeeland, Rik Grashoff, 

Tjeerd de Groot en Henny Verhoeven vormen het 

debaters-panel en mengen zich na de presentaties 

in de discussie.

Wij nodigen u van harte uit om dit debat bij te 

wonen en mee te discussiëren. De toegang is 

gratis en na afloop is er gelegenheid om na te 

praten met een hapje en een drankje. 

Kijk voor meer informatie op 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij
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Marijn Poels Amara Onwuka Marcel Crok



Erben Wennemars  
maakt indruk op ALV
De Algemene Ledenvergadering van de NVV is 

maandagavond 26 juni weer druk bezocht. Ruim 

100 mensen kwamen af op de ALV. De grote 

publiekstrekker tijdens het openbare gedeelte was 

ongetwijfeld oud-schaatskampioen en boerenzoon 

Erben Wennemars. Hij hield een gloedvol betoog 

over topsport en legde daarbij regelmatig de link 

met de varkenshouderij. Wennemars maakte 

indruk met zijn betoog, temeer hij alles uit het 

blote hoofd deed en geen gebruik maakte van een 

Power Point presentatie. De leden waren zonder 

uitzondering vol lof over zijn optreden, waarbij hij 

varkenshouders goede tips gaf om zelf ook koplo-

per te blijven (zie ook pagina 1).  Op deze pagia’s 

een foto-impressie van de avond. Alle foto’s zijn 

te zien op onze Facebookpagina: www.facebook.

com/nederlandsevakbondvarkenshouders

De zaal hing aan de lippen van Erben Wennemars, 
die met zijn betoog veel indruk maakte.

Erben Wennemars hield een gloedvol betoog. Een van zijn tips: “Accepteer het als je tegenslag hebt, kijk hoe dat komt, dan herstel je en word je weer beter.”

6 7

En natuurlijk een mooi varkensvleespakket en bloemen voor de spreker van Ingrid Jansen.

Erben bracht Ingrid 

na afloop nog wat 

feitjes bij over de 

Claas tractoren…

Napraten onder
 een borrel

Willemien van Altvorst en Willie van Gemert praatten even bij.

Ingrid Jansen heet Erben Wennemars welkom. 

Hilariteit toen Ingrid aan Erben moest 

bekennen dat ze het tractormerk Claas niet 

kende. Het ijs was meteen gebroken.

Nico Kroes werd gekozen in het Dagelijks Bestuur van de NVV. Hij vult de vacature van secretaris in.

Nog een tip van Wennemars: 

“Je moet niet alleen een doel hebben,  

je moet ook een bedoeling hebben.”

De maker van het beeldje dat bij 

onze Wien van den Brinkprijs 

hoort, Gerrit van Emous, had 

speciaal voor Erben een eigen 

kunstwerk gemaakt

Varkenshouders en 

anderen in de zaal 

luisteren aandachtig.
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Nieuws Nieuws

Regeling Stimulering 
Mestverwerking verlengd

POV overweegt onderzoek 
varkenshouderij en gezondheid

POV, ZuivelNL en het ministerie van Economische Zaken hebben  
vorige week alsnog goedkeuring gekregen voor het verlengen van  
de einddatum in de Regeling Stimulering Mestverwerking.

Het verlengen van de oorspronkelijke einddatum 31 

december 2017 is vanaf het begin de wens geweest 

van de POV. ‘Wij zijn dan ook blij dat we kunnen 

aankondigen dat de einddatum dankzij de geza-

menlijke inzet is verlengd naar 30 september 2018’,  

zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. Tegelijk met het 

invoeren van de nieuwe einddatum wordt ook een 

verduidelijking van de regeling doorgevoerd.

Wat zijn de gevolgen van deze 
wijzigingen?
Om alle mestverwerkings- en verwaardingsini-

tiatieven in de gelegenheid te stellen om op de 

juiste wijze invulling te geven aan de verduide-

lijking van de regeling en gebruik te maken van 

de nieuwe einddatum, is besloten om de eerste 

openstellingsronde te heropenen tot en met  

10 juli aanstaande. Dit betekent dat initiatieven tot  

10 juli 2017, 00.00 uur hun aanvraag kunnen wijzi-

gen dan wel een nieuwe aanvraag kunnen indie-

nen. De nadere uitwerking van de wijzigingen kunt  

u vinden op www.mestverwerkingsloket.nl.  

Hoe kunt u de gewijzigde dan wel 
nieuwe aanvraag indienen?
Voor het wijzigen dan wel het indienen van een 

nieuwe aanvraag kunt u contact opnemen via het 

contactformulier op www.mestverwerkingsloket.

nl. Let op: Uw aanvraag kan alleen worden beoor-

deeld als u de benodigde informatie voor 10 juli 

2017, 00.00 uur aanlevert. Aanvragen die te laat 

worden ingediend, worden geadministreerd en 

alleen in behandeling genomen als er minder initi-

atieven in aanmerking komen voor een financiële 

bijdrage dan dat er budget beschikbaar is.   

Wat zijn de kaders voor het toeken-
nen van de financiële bijdragen?
In de regeling is uitgewerkt aan welke voorwaar-

den een aanvraag moet voldoen, hoe de aanvra-

gen worden beoordeeld en hoe de besluitvorming 

over de toe te kennen financiële bijdragen wordt 

vormgegeven.

Vragen en informatie
Bij vragen en voor meer informatie kunt u door-

klikken naar het vraag- en antwoordformulier 

of contact opnemen via het contactformulier op 

www.mestverwerkingsloket.nl. 

Er is geen verband tussen ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de gezondheid van mensen  
in de omgeving. Dat blijkt opnieuw uit het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden  
(aanvullende studies)”, dat vorige week is uitgekomen. 

De Producenten Organisatie Varkenshouderij 

(POV) zal zich dan ook blijven verzetten tegen 

de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris 

Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in 

Nederland te reguleren. POV is tevens voornemens 

een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te 

geven om onderzoek te doen naar endotoxines en 

aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en 

de varkenshouderij.

In de studies die zijn gedaan in aanvulling op 

het eerste VGO-onderzoek, is te lezen dat er 

geen verband is tussen ziekteverwekkers in een 

varkenshouderij en de gezondheid van mensen 

in de omgeving. Hepatitis E infecties en de 

resistente ESBL-bacteriën en clostridium difficile 

komen volgens het onderzoek net zo vaak voor 

bij mensen die dichtbij veehouderijen wonen als 

mensen die daar verder vandaan wonen. Er is 

volgens de onderzoekers dan ook geen effect te 

verwachten dat deze ziekteverwekkers vanuit 

varkenshouderijen worden overgebracht.

Geen relatie
‘De Wet veedichte gebieden baseerde zich in 

eerste instantie op de relatie van veehouderijen 

tot de volksgezondheid. Maar in het eerste 

onderzoek Veehouderij en Gezondheid 

Omwonenden (VGO) kon al niet worden 

aangetoond dat varkenshouderijen schadelijk 

zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het 

aanvullend VGO-onderzoek toont die relatie 

opnieuw niet aan’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen 

en vicevoorzitter Eric Douma van de POV. 

‘Omdat is gebleken dat de gezondheidsrisico’s 

van omwonenden van veehouderijen niet 

kunnen worden aangetoond, is het accent van 

de Wet veedichte gebieden verschoven van 

gezondheid naar ‘kwaliteit van de leefomgeving’. 

Met andere woorden; de overheid wil linksom 

of rechtsom gewoon minder vee en minder 

veehouderijlocaties.’

Steun van de Raad van State
POV ziet zich in haar verzet tegen de Wet veedichte 

gebieden gesteund door een recente uitspraak van 

de Raad van State. De Raad van State bepaalde 

onlangs dat het VGO-onderzoek geen algemeen 

aanvaarde wetenschappelijke inzichten biedt. Het 

hoogste bestuursorgaan in Nederland stelt, dat niet 

kan worden geconcludeerd dat een veehouderij 

onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid 

veroorzaakt. De Raad van State stelt daarom 

ook dat het VGO-onderzoek geen aanleiding kan 

vormen om medewerking aan de vestiging of 

uitbreiding van een veehouderij te weigeren.

Zorgen 
‘Natuurlijk nemen wij zorgen van burgers die in een 

gebied wonen waar veel veehouderij is, serieus’, 

zeggen Jansen en Douma. POV wil dan ook wel 

in gesprek met overheden en burgerpartijen om 

te kijken op welke manier het leefklimaat wel 

verbeterd kan worden voor iedereen.

‘Echter, zowel in het VGO-onderzoek als in de 

aanvullende studies wordt nergens aangetoond 

dat varkenshouderijen ziekteverwekkers of ziekte-

overbrengers zijn. Zelfs het RIVM stelt dat nog meer 

onderzoek nodig is.’  De POV wacht de resultaten 

van nieuw RIVM onderzoek niet af en overweegt om 

zelf een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht 

te geven om onderzoek te doen naar endotoxines 

en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en 

varkenshouderijen.

Emotie 
‘Er heerst nu te veel emotie in plaats van ratio. 

In de media bijvoorbeeld verschijnen altijd foto’s 

en beelden van varkens als het over veehouderij 

en gezondheid gaat. Dit is volkomen onterecht 

en een bewijs dat ratio niet leidend is. Het blijkt 

namelijk keer op keer dat er geen verband is tussen 

ziekteverwekkers in een varkenshouderij en de 

gezondheid van mensen in de omgeving. Het wordt 

hoog tijd dat de feiten over varkenshouderijen en 

gezondheid voor eens en altijd boven tafel komen 

door onafhankelijk onderzoek. Daar gaan wij nu 

voor zorgen’, aldus Jansen en Douma.

POV: Systeem mestafvoer moet op de schop
POV heeft donderdag 22 juni mondeling inspraak geleverd bij het Ron-
detafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer. Ook heeft POV een 
schriftelijke zienswijze ingediend bij de Tweede Kamer.

POV stelt dat de kern van het probleem niet mest-

fraude is. Het probleem is een systeem waar niet 

mee te werken valt in de praktijk. Het systeem van 

wegen en bemonsteren klopt niet in Nederland 

en moet op de schop, vindt POV. ‘Het is bij een 

niet functionerend systeem onterecht dat veehou-

ders en mesttransporteurs continu worden afge-

schilderd als ‘fraudeurs’. De mestwetgeving is in 

Nederland te ingewikkeld en kostbaar. Eén vinkje 

verkeerd op een formulier zetten, wordt direct 

betiteld als fraude.’

Praktijk
De praktijk is dat RVO boeren controleert op basis 

van de mineralenbalans. De rekensom die wordt 

gehanteerd is: beginvoorraad + productie – afge-

voerde mest = eindvoorraad. Fosfaat en stikstof 

in de afgevoerde mest worden bepaald op basis 

van wegen en bemonsteren. Dit systeem voldoet 

volgens POV niet aan de wettelijke nauwkeurig-

heidsvereisten. Dit resulteert vaak in situaties dat 

de mestput weliswaar leeg is, maar op papier nog 

afgevoerd moet worden. ‘En dan wordt de boer 

een fraudeur genoemd.’

Procedures
Al sinds het Minas-tijdperk lopen er procedures 

tegen het systeem van wegen en bemonsteren. 

Er worden stelselmatig afwijkingen gevonden van 

meer dan 15 procent. Er zijn meerdere onderzoe-

ken gedaan, in opdracht van het ministerie, die 

bewijzen dat het systeem van wegen en bemon-

steren grote afwijkingen laat zien. Meerdere keren 

is dus geconstateerd dat het systeem van wegen 

en bemonsteren niet voldoet. ‘Waarom wordt dit 

niet erkend en opgelost?’, vraagt POV zich af.

POV roept op om de kern van het probleem aan 

te pakken. Het systeem moet simpeler: minder 

administratie en minder papierstromen, betrouw-

bare methodes voor het vaststellen van gewicht 

en gehaltes én meer ruimte voor afspraken tussen 

producent en ondernemer.

Mestverwaarding
Ook riep POV tijdens het Rondetafelgesprek op, 

om in te zetten op een beter beleid betreffende 

mestverwaarding. ‘De sector heeft al jaren te 

maken met een beperkend en een beklemmend 

beleid. Producten uit mestverwerking hebben 

maar weinig beleidsruimte om in Nederland daad-

werkelijk toegepast te worden. We hebben ruimte 

nodig voor dunne fractie varkensmest en minera-

lenconcentraten uit omgekeerde osmose of andere 

technieken’, aldus POV. 

Martijn van Dam
Foto: ministerie van 
Economische Zaken.
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Juli - September 2017

04-07-2017: 16:00 - 21:00 uur

Kennissessie ‘Gezonde biggen in de opfok’

Molenvenweg 2 te Saasveld

04-07-2017: 20:00 - 22:30 uur

Bijeenkomst regio Salland NVV over o.a. POV

Zaal Spoolder, Butzelaarstraat 27 te Luttenberg

05-07-2017: 19:30 - 22:30 uur

Debat Klimaat en Veehouderij

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10  

te Amsterdam

Met o.m. wetenschapper Marcel Crok,  

documentairemaker Marijn Poels, journalist 

Hidde Boersma, varkenshouder Erich Douma 

(POV), melkveehoudster Henny Verhoeven  

Campagneleider Voedsel van Milieudefensie 

Bart van Opzeeland en Kamerleden Rik  

Grashoff (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) 

Discussieleider: Amara Onwuka (RTL 4 weer-

vrouw)

07-07-2017: 09:00 - 16:00 uur

Statendag: Provincie besluit definitief over 

stikstof- en stalderingsplannen

Provinciehuis Brabant, Brabantlaan 1  

te Den Bosch

10-07-2017: 16:00 - 21:00 uur

Kennissessie ‘Gezonde biggen in de opfok’ (voor 

varkenshouders en bedrijfsleiders)

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 te Sterksel

11-07-2017: 16:00 - 21:00 uur

Kennissessie ‘Gezonde biggen in de opfok’  

(voor medewerkers)

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 te Sterksel

22-08-2017: 19:30 - 21:30 uur

Open avond deeltijd, Aeres Hogeschool Dronten

De Drieslag 4 te Dronten

05-09-2017 t/m 06-09-2017: 

10:00 - 18:00 uur

Gelderse Landbouwdagen

SSP Hal, DRU-laan 2 te Ulft

Kijk voor meer agendatips op:

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Ik ben boos

Blijf bezwaar indienen tegen NVWA-facturen

Vorige week werd uit de aanvullende studies 

van het RIVM-onderzoek Veehouderij en 

Gezondheid Omwonenden, ook wel bekend als het 

VGO-onderzoek, opnieuw duidelijk dat de relatie 

tussen volksgezondheid en ziekteverwekkers uit 

de varkenshouderij niet kon worden aangetoond.

Nieuws wat wij al lang wisten en al vaak hebben 

gecommuniceerd, maar het blijft goed nieuws. 

Reden voor de POV om dit dan nog maar eens 

via een persbericht de wereld in te sturen. Je zou 

namelijk zeggen dat de factcheckers bij de diverse 

media dit bericht onverwijld publiceren, of op zijn 

minst meenemen in hun artikelen, en alle onwe-

tendheid en misverstanden over dit onderwerp uit 

de wereld helpen.

De burger is namelijk gebaat bij juiste informatie. 

Niemand heeft er wat aan om mee te doen aan 

angstzaaierij. Kranten, radio en televisie gaan 

er prat op dat zij alles grondig onderzoeken en 

objectieve en feitelijke informatie naar de burgers 

zenden. Niets houdt publicatie dus tegen.

Tot zover wat je zou denken. Nu de realiteit.

Een handjevol agrarische media nam het bericht 

mee. Bij alle landelijke, regionale en lokale media 

is het bericht in een mysterieus zwart gat blijven 

hangen. De media die hun vingers dagelijks blauw 

typen aan verhalen dat je van veehouderij ziek 

wordt, bleven oorverdovend stil. En als je journa-

listen er op aanspreekt, reageren ze diep beledigd. 

Kritiek leveren op alles en iedereen mogen alleen 

zij namelijk. Oh wee, als je hen wijst op onvolko-

menheden, gebrek aan feitenkennis, gebrek aan 

feiten checken en gebrek aan de juiste duiding.

Met name in Brabant lijkt een aantal journalisten 

stokdoof voor positieve berichten uit de veehou-

derij in het algemeen en de varkenshouderij in het 

bijzonder. En ziende blind voor feiten. Ik kan mij 

niet aan de indruk onttrekken dat (een deel van) 

de redacties het ‘wel lekker’ vindt om de mythes 

over ‘ziekmakende varkenshouderij’ in stand te 

houden. Boeren aanpakken lijkt te zijn verheven 

tot topsport in Brabant. 

Ik vind het een regelrechte schande dat bepaalde 

journalisten en media in Brabant domweg 

weigeren op te schrijven dat er geen verband 

is aangetoond tussen ziekteverwekkers uit de 

varkenshouderij en wonen bij een varkenshouder 

in de buurt. 

En nee, ik houd mij niet in dit keer. Ik ben boos. 

Dan maar een boycot van verongelijkte millen-

nials, die journalistiek hebben gedegradeerd tot 

stukjes tikken. Ik verlang naar de journalisten van 

vroeger. Die de hele dag op pad waren met pen 

en blocnote, met iedereen praatten, de waarheid 

boven tafel wilden halen. Die tot diep in de nacht 

druk bezig waren met hun verhaal. Dan maar een 

dag later in de krant. Als het verhaal maar klopte. 

Die een draai om de oren kregen van hun eind-

redacteur als feiten niet klopten. En hun artikel 

opnieuw moesten schrijven.

En denk niet dat ik er geen verstand van heb. Ik 

ben 30 jaar journalist geweest. Mijn vader was 

journalist én mijn oma was journalist. Ik weet waar 

ik over praat. En ik zie met het schaamrood op mijn 

kaken dat dit mooie beroep door een aantal van 

mijn voormalige vakgenoten verkwanseld wordt.

Ik ben boos. En ‘zij’ zullen nu ook wel boos zijn op 

mij. ‘Zij’ zullen nog expresser geen persberichten 

van mijn hand meer willen plaatsen. Nou, dan ben 

je maar boos, beledigd en vind je dat dit allemaal 

helemaal niet waar is.  Ik zou zeggen: Doe lekker. 

Maar denk dan ook even aan onze boeren, die dit 

elke dag meemaken. Elke dag bagger over zich 

heen krijgen. Zij zijn ook boos.

Voel jij je aangesproken als journalist? 

Bel me maar. Dan hebben we het erover. 

Hier is mijn nummer: 06 – 16 24 75 16.

Ik heb zo’n gevoel dat niemand belt…  

Caroline van der Plas

Medewerker  

Communicatie & PR 

c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967

Lees alle columns op: 

ww.nvv.nl/columns-

caroline-vander-plas

111010

De NH3 Coalitie roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op tot een 
zorgvuldige besluitvorming inzake het ammoniak- en stikstofbeleid. 

Een baanbrekend onderzoek over ammoniak dat 

onlangs door internationale wetenschappers is 

bevestigd, wordt nu niet meegenomen bij de 

besluitvorming. Uit dit onderzoek blijkt dat het 

ammoniakbeleid in Nederland niet effectief is. 

Veehouders hebben desondanks de afgelopen 

jaren al wel tientallen miljoenen moeten investe-

ren in milieumaatregelen. ‘Naar nu blijkt, op basis 

van ondeugdelijke berekeningen en metingen’, 

zegt woordvoerster Henny Verhoeven van de NH3 

Coalitie, waarin ook NVV participeert.

Juridische procedures
Van een zorgvuldige belangenafweging is volgens 

de NH3 Coalitie hierdoor geen sprake. ‘De provin-

cie loopt met de huidige stikstofplannen tevens het 

risico dat ze straks geconfronteerd gaat worden met 

succesvolle juridische procedures van veehouders’, 

aldus Verhoeven.

Het baanbrekende onderzoek kwam in het voorjaar 

al naar buiten, maar de provincie besloot dit niet 

mee te nemen in de beleidsvorming. Het onderzoek 

werd toen door gedeputeerde Johan van den Hout en 

enkele Statenleden afgedaan als ‘niet wetenschap-

pelijk’. Inmiddels hebben erkende, gespecialiseerde, 

wetenschappers zich uitgesproken over het rapport 

‘Ammoniak in Nederland, Enkele kritische weten-

schappelijke kanttekeningen’ van Hanekamp, Crok 

en Briggs. De internationale wetenschappers onder-

steunen de conclusies uit het rapport en bevestigen 

dat de gebruikte methodes van de onderzoekers juist 

zijn. De wetenschappelijke status van het rapport is 

met deze zogenaamde ‘peer review’ bevestigd.

Uit het onderzoek blijkt dat de ammo niak concen-

tratie in de lucht tussen de 20 en 30% lager is dan 

tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast zijn er 

duidelijke aanwijzingen dat de rol van andere bron-

nen dan de landbouw veel groter is dan tot nu toe 

werd aangenomen. De maatregelen die de provin-

cie voorstelt zijn dan ook buiten proporties. 

Honderden veehouders zullen noodgedwongen 

moeten stoppen, failliet gaan, of met hun inkomen 

onder de bijstandsnorm komen door de verplichte 

investeringen. De NH3 Coalitie wil dat er nieuw 

beleid komt, dat gebaseerd is op gefundeerde 

metingen in plaats van op aannames en berekenin-

gen! Onderdeel daarvan is een beter meetnetwerk, 

maar ook een grondige analyse van de bronnen.  

Herhaaldelijk hebben wij u opgeroepen om bij facturen van de NVWA, 
bezwaarschriften te blijven indienen tegen te veel betaalde toezichts- en 
handhavingskosten. Deze oproep is nog steeds van kracht. 

Het is tot op dit moment namelijk niet mogelijk geble-

ken om met de NVWA afspraken te maken die het 

insturen van bezwaren, op factuurniveau, overbodig 

maken. Om uw rechten te blijven behouden, moet u 

tegen iedere factuur een bezwaarschrift blijven indie-

nen. Het is dus van belang om ook bij nieuw ontvan-

gen facturen telkens opnieuw een bezwaarschrift in te 

dienen. Dit moet binnen 6 weken na de factuurdatum 

worden gedaan. 

De POV heeft reeds in 2016 de gronden van bezwaar 

tegen de NVWA tarieven bij RVO Nederland inge-

diend. Dit is gedaan namens de leden en transpor-

teurs die zich bij de POV gemeld hebben. Dit betreft 

de leden en transporteurs die in hun bezwaarschrift 

vermeld hebben dat de POV zijn of haar belangen kan 

vertegenwoordigen. 

De POV stelt kosteloos een bezwaarschrift beschikbaar. 

Deze vindt u via www.pov.nl. Stuur een kopie van het 

bezwaarschrift aan bezwaren@pov.nl. Op het concept 

bezwaarschrift ziet u dat u POV machtigt om namens 

u een eventuele procedure te voeren. 

Denk eraan dat u tegen iedere factuur een bezwaar-

schrift indient en dat het bezwaarschift wordt onder-

tekend door een daartoe bevoegd persoon. Als uw 

handelaar of transporteur de facturen van de NVWA 

ontvangt, dan kan de handelaar of transporteur het 

bezwaar indienen. 

U moet wel, ook als u bezwaar indient, de factuur 

binnen de gestelde termijn te betalen. Mocht het 

bezwaar gegrond verklaard worden, dan moet de 

NVWA het door u te veel betaalde bedrag aan u terug 

te betalen. 

Kijk op www.pov.nl voor meer informatie 

NH3 Coalitie waarschuwt  
Brabant voor rechtsgang veehouders

Checklijst voor invullen / 
verzenden bezwaarschrift: 

   Heeft u het bezwaarschrift 

ondertekend? 

    Heeft u de plaats en datum van  

ondertekening ingevuld? 

    Heeft u het factuurnummer en factuur-

datum ingevuld? 

    Heeft u uw debiteurnummer / relatie-

nummer ingevuld (deze staan op de factuur 

waar uw bezwaar tegen is gericht)? 

    Heeft u de factuur(en) aan het bezwaar-

schrift toegevoegd? 

Het is en blijft van belang elke 6 weken, 

tegen de facturen uit de voorliggende  

6 weken, opnieuw een bezwaar in te dienen.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met 

de helpdesk van de POV via 088 888 66 05 

of info@pov.nl 

Nederlandse ammoniakemissies 
niet overtuigend aangetoond



NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

  27 juli, vergadering Landelijk Bestuur POV, De Bongerd te Heteren

  31 augustus, vergadering Landelijk Bestuur POV, De Bongerd te Heteren

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 Van Osch Uden, te Uden

 C.D. Heuvelman, te Ouderkerk a/d IJssel

 Nysing Avocaten en Notarissen, te Apeldoorn

 Agruniek Rijnvallei, te Wageningen

 Agrifirm Feed, te Apeldoorn

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

Nog geen sponsor? Kijk op www.nvv.nl/sponsor-worden

Secretariaat NVV: 
Postbus 591, 3770 AN Barneveld 
Tel: 0342 - 418 478 
Fax: 0342 - 418 472
NVV-website: www.nvv.nl
E-mail: info@nvv.nl
Twitter: @NVVNieuws
Hoofdredactie De Trog:
Caroline van der Plas,
Tel. 06 – 1624 7516
De Trog verschijnt maandelijks.
ISSN 15684350

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

Kom naar bijeenkomst Regio Salland
De NVV regio Salland houdt op dinsdag 4 juli een regiobijeenkomst, 
onder meer over allerlei zaken met betrekking tot de POV. 

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle 

varkenshouders en wordt gehouden in Zaal 

Spoolder, Butzelaarstraat 27 in Luttenberg en 

begint om 20.00 uur.

De avond begin met een inleiding door 

varkenshouder Jan van der Haar. Daarna 

zal John Nijhoff van CAV Den Den Ham iets 

vertellen over fosfaatreductie. Bestuurslid Gert 

van Beek van de POV en NVV geeft vervolgens 

een toelichting op hetgeen de POV tot nu toe 

heeft gedaan en wat de POV de komende tijd 

gaat doen. Wat gaat de varkenshouder hiervan 

merken en welke voordelen biedt u dit?

Het belooft een interessante avond te worden, 

waarop er volop gelegenheid is voor vragen en 

discussie. Deze avond is gratis toegankelijk voor 

alle varkenshouders, ongeacht of ze lid zijn van 

de NVV, LTO of POV. Dus neem uw buurman 

varkenshouder mee!

Woont u buiten Salland en  wilt u toch 

komen? Stuur dan een mail naar: 

arjan.pekkeriet@outlook.com. 


