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POV-leden maken één varkensgeluid definitief

Het nieuwe Dagelijks Bestuur van de POV. Met v.l.n.r: Eric Holleman, Mark Vossen,  
Alfed van Lenthe, Bart Verhees, Paul Wouters, Eric Douma en Ingrid Jansen.

De leden van de POV hebben maandagavond 20 november tijdens  
de Algemene Ledenvergadering (ALV) definitief Eén varkensgeluid  
geformaliseerd.

Hiermee hebben zij samen met het POV-bestuur het 

traject afgerond om te komen tot één belangenbe-

hartiger voor alle varkenshouders in Nederland: 

een historisch resultaat.

Tijdens de ALV van 1 mei jl. is de ‘blauwdruk’ 

neergezet om te komen tot de ‘Nieuwe POV’. De 

afgelopen periode heeft het POV overgangsbe-

stuur hard gewerkt aan de uitvoering en invulling 

hiervan. Tijdens de ALV van 20 november is deze 

uitwerking door de leden bekrachtigd. De ‘Nieuwe 

POV’ is hiermee gereed en zal vanaf 1 januari a.s. 

operationeel zijn. Dit met een nieuw bestuur en 

een sterke werkorganisatie.

Nieuw bestuur
De leden benoemden ook 7 nieuwe leden in 

het Dagelijks Bestuur: Ingrid Jansen (voor-

zitter), Eric Douma (vicevoorzitter), Eric  

Holleman, Alfred van Lenthe, Paul Wouters, Bart 

Verhees en Mark Vossen. 

Tezamen met de 7 nieuwe regiovoorzitters: Wiebe in 

’t Hout (Noord), Wouter Oude Voshaar (Overijssel), 

Pieter Bouw (Gelderland), Gijsbert Meijers (West), 

Rein van As (Zuid-West), Eric Stiphout (Zuid-Oost) 

en John Marcellis (Limburg) vormen zij het nieuwe 

Landelijk Bestuur van de POV.

De nieuwe bestuurders treden per 1 januari a.s. in 

functie. Tot die tijd zal het huidige overgangsbe-

stuur in functie blijven.

Contributie
De ALV heeft ook ingestemd met de begroting 

en het werkplan van de POV Vereniging. Deze 

kosten zullen worden betaald uit de contributie 

van de leden.

De contributie bestaat uit 3 onderdelen: een 

POV-deel voor nationale sectorale belangenbe-

hartiging, een LTO-Nederland-deel voor internatio-

nale- en intersectorale nationale belangenbeharti-

ging en een regionaal LTO-deel voor provinciale- en 

regionale belangenbehartiging. Elke varkenshou-

der betaalt hetzelfde bedrag via een eenduidige 

contributiesystematiek ongeacht van welke orga-

nisatie (POV of LTO) de varkenshouder lid is. 

De regiovoorzitters, die samen met het DB het 
Landelijk Bestuur van de POV vormen.



Deze week werd bekend dat de Zimbabwaanse 

president Robert Mugabe (93) na heerschappij 

van 37 jaar is afgetreden. Dat liet hij in een brief 

weten aan de voorzitter van het Parlement. Nadat 

de parlementsvoorzitter de brief van Mugabe had 

voorgelezen, brak gejuich los in de volksvertegen-

woordiging. Voormalig vicepresident Emmerson 

Mnangagwa neemt zijn plek in.

Het ontslag van Mnangagwa, twee weken gele-

den, luidde het einde van Mugabes president-

schap in. Het leger, dat Mnangagwa steunt, zag 

in de vicepresident de gedoodverfde opvolger van 

Mugabe. Mugabe zelf wilde liever dat zijn vrouw 

Grace (52) de macht zou krijgen. Toen het leger 

zag dat niet Mnangagwa maar Grace Mugabe 

de voornaamste kandidaat leek om president te 

worden, greep het in.

Vanwege de zwakke gezondheid en hoge leeftijd 

van haar man kreeg Grace steeds meer invloed op 

de Zimbabwaanse politiek. ‘Gucci Grace’ is niet 

geliefd bij Zimbabwanen en militairen vanwege 

haar extravagante uitgaven. Robert Mugabe 

ontsloeg Mnangagwa op verzoek van Grace. De 

Mugabes wilden aan de macht blijven ondanks de 

weerzin van het volk. 

De reden om in te gaan op de politieke situatie in 

Zimbabwe is omdat parallellen te trekken zijn met 

de ontwikkelingen in de varkenssector. Maandag 

20 november was de Algemene Ledenvergadering 

van de POV waar een belangrijke stap is gezet 

om de fusie tussen NVV en LTO-Varkenshouderij 

af te ronden. Ondanks dat de noodzaak van de 

samenvoeging van beide organisaties breed wordt 

gedragen, werd duidelijk dat de nodige scepsis 

bestaat om te gaan betalen voor dienstverlening 

vanuit LTO. 

Die zorgen dienen serieus genomen te worden. We 

kunnen ten koste van alles de samenvoeging van 

NVV en LTO-Varkenshouderij in de POV doorzetten. 

De kritische geluiden van prominenten uit onze 

vereniging negeren. Dit zal ertoe leiden dat een 

vergelijkbare situatie optreedt als in Zimbabwe. 

Vanuit de geledingen zal uiteindelijk worden inge-

grepen. Dat is voor ons een wijze les om het niet 

zover te laten komen.

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Zimbabwe

#ALVPOV  
op Twitter

“Gefeliciteerd 
toppers” 

“Proficiat Ingrid, Eric en 
alle anderen. En succes 

met het verder vorm 
geven en uitbouwen van 
de @POVarkenshouder

“Allen gefeliciteerd  
vanuut Loo.  
En nu d’ran”

“Gefeliciteerd  
@POVarkenshouder 

met het nieuwe 
Dagelijks bestuur 

Varkenshouder Jos Hoitink (@HoitinkJ) 

heeft het nieuwe POV-bestuur hoog zitten

Varkenshouder Karel van Deursen (@Karel-

vandeursen) feliciteert de ‘Nieuwe POV’

Een felicitatie van oud-regiovoorzitter van 

de NVV, Frank van den Burg  

(@Hoeve_Burglust)

Varkenshouder Erik Stegink (@Erikuutloo) 

wil actie van het nieuw gekozen  

POV-bestuur
32

Rectificatie Regiobesturen POV compleet
In de vorige uitgave van De Trog is een storende fout geslopen op de 
foto-pagina met de nieuwe regiobesturen. Namen en de regio’s West en 
Zuid-West zijn door elkaar gehaald. Hieronder de juiste foto’s met de juiste 
personen.

Regiobestuur West

Achter v.l.n.r.: Kendrick Vink, Ruud Broeren, Herry Kok, Wim van Vulpen en Frans  

Rene van Harten. Voor v.l.n.r: Gijsbert Meijers en Klaas Damsteegt.

Regiobestuur 
Zuid-West
Achter v.l.n.r: Adrie Mulders 
en Jos Naalden. Voor v.l.n.r.: 
Chris Hoeven, Rein van As, 
Marjo van Happen en  
Ad Kleiren.

Met het benoemen van een regiobestuur in Limburg zijn alle regiobestu-
ren van de POV compleet. Limburg benoemde zes personen in het regio-
bestuur. John Marcellis is voorzitter van deze regio.

Met Limburg is de POV in alle regio’s in Nederland 

voorzien van eigen besturen. Eerder werden in 

de regio’s Noord (Groningen Friesland, Drenthe), 

West (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en 

Flevoland), Gelderland, Zuid-West (West- en 

Midden-Brabant en Zeeland), Zuid-Oost (Oost-

Brabant) en Overijssel regiobesturen benoemd (zie 

Trog van oktober voor de samenstelling van de 

andere regiobesturen).

Bestuursleden
John Marcellis (39) ook gekozen tot voorzitter 

van de POV Regio Limburg. Marcellis heeft een 

zeugen- en vleesvarkensbedrijf in Castenray. In 

het regiobestuur werden tevens twee vrouwen 

benoemd: Elly Michiels-Fleuren (43) en Lianne 

Kuijsten-De Rond (37). Elly heeft een samen met 

haar man Edwin een vleesvarkensbedrijf in Horst-

Melderslo en houdt daar varkens onder het Beter 

Leven Kenmerk van de Dierenbescherming. Elly 

en Edwin hebben een zichtstal waar burgers 365 

dagen per jaar kunnen kijken hoe hun varkens 

leven. Tevens hebben zij een akkerbouwbedrijf. 

Lianne heeft een zeugen- en vleesvarkensbedrijf in 

Montfort.

De overige leden die zijn gekozen in het 

POV-regiobestuur Limburg zijn: Marco Botden (45), 

vleesvarkensbedrijf en bollenteelt in Vredepeel, 

Antoon van Hoof (37), zeugen- en vleesvarkens-

bedrijf in Vredepeel, Maarten Meulendijks (46), 

zeugen- en vleesvarkensbedrijf in Ysselsteyn. 

Regiobesturen van de POV zetten zich in voor de 

belangen van de varkenshouders in hun regio. De 

regiovoorzitter vertegenwoordigt de belangen van 

zijn regio in het Landelijk bestuur van de POV. Het 

Landelijk Bestuur van de POV bestaat verder uit de 

zeven leden van het Dagelijks Bestuur. 

Regiobestuur Limburg met v.l.n.r.: John Marcellis, Maarten Meulendijks, Marco Botden, 
Antoon van Hoof, Lianne Kuijsten-De Rond, Elly Michiels-Fleuren
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POV wil alle feiten mestfraude boven tafel Weer een stap dichterbij vitalere biggen

Wakker Dier vraagt aandacht voor sterfte

ROK-regeling is een succes

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft half november, 
samen met andere partijen, overleg gehad met minister Carola Schouten 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de mestfraude, 
waarover dagblad NRC heeft bericht.

Schouten heeft de sector gevraagd om binnen vier 

weken te komen met een plan van aanpak. 

De POV wil dat alle feiten op tafel komen. ‘Er moet 

glashelder duidelijk worden wat de oorzaken zijn 

van de fraude. Als die oorzaken bekend zijn, dan 

kunnen passende oplossingen worden geformu-

leerd’, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. Het is 

volgens de POV een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid van de keten én de overheid om dit 

probleem op te lossen en te komen tot een plan van 

aanpak. De POV pakt deze handschoen op samen 

met andere partijen.

Keiharde aanpak fraudeurs
‘Laat één ding duidelijk zijn: Personen en bedrijven 

van wie wordt bewezen dat zij willens en wetens 

frauderen, moeten keihard worden aangepakt en 

zijn wat ons betreft geen partners waarmee wij als 

sector willen worden geassocieerd’, aldus Jansen. 

In 2017 heeft de stuurgroep ‘Bigvitaliteit’, waarin ook de POV deelneemt, 
voortvarend verder gewerkt aan de uitvoering van het Plan van Aanpak 
‘Verlaging biggenuitval’ uit 2016. Doel van het plan is de verbetering van 
de bigvitaliteit en daarmee verlaging van de biggenuitval in Nederland.

In het plan van aanpak ‘Verlaging biggenuitval’ 

staan activiteiten gericht op de korte maar veelal 

ook op de middellange en langere termijn. Een van 

de activiteiten is het doen van onderzoek naar de 

factoren die van invloed zijn op biggenuitval. Eind 

2016 is hiervoor een enquête opgezet die in de 

eerste helft van 2017 is uitgevoerd onder bijna 100 

zeugenhouders.

De eerste resultaten van de enquête worden nu 

besproken met varkenshouders, hun adviseurs en 

dierenartsen. Ook zijn in de tweede helft van 2017 

de eerste kennisbijeenkomsten opgestart om bigvi-

taliteit te bespreken met varkenshouders. Daarnaast 

verleent de stuurgroep medewerking aan themabij-

eenkomsten waarin bigvitaliteit centraal staat.

Biggenuitval nagenoeg gelijk

De biggenuitval in 2016 is nagenoeg gelijk geble-

ven aan de biggenuitval van het jaar daarvoor. Over 

2016 is de biggenuitval uitgekomen op 13,6%. 

Dit blijkt op basis van gegevens van Agrovision in 

opdracht van de stuurgroep Bigvitaliteit. Over 2015 

bedroeg de biggenuitval 13,5%. De verwachting 

is dat de uitvoering van het plan van aanpak die 

eind 2016 is gestart, de komende jaren tot concrete 

resultaten zal leiden.

Brede stuurgroep
De Stuurgroep Bigvitaliteit vertegenwoordigt 

de hele varkenssector. Dit zijn: Producenten 

Organisatie Varkenshouderij (POV), Vereniging 

Biologische Varkenshouders (VBV), varkensfokke-

rijorganisaties (Topigs Norsvin, PIC, DanAvl), dieren-

artsen (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde), de diervoederindustrie (Nevedi), 

de veehandel (Vee en Logistiek Nederland, V&LN), 

vleesverwerkende bedrijven (Centrale Organisatie 

Vleessector) en de Dierenbescherming. Zij stellen 

zich verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Plan van Aanpak “Verlaging biggenuitval”. 

Voor de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) zijn in totaal 57 varkensloca-
ties aangemeld: 32 in de regio Zuid, 13 in de regio Oost en 12 in de regio 
Overig. Daarmee is de regeling is alle drie de regio’s ruim overtekend.

De inschrijving voor deelname aan de Regeling 

Omgevingskwaliteit (ROK) is op 7 november geslo-

ten. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij gaat 

nu de aanmeldingen toetsen aan de voorwaarden 

die voor de regeling zijn opgesteld en de geurimpact 

per aangemelde locatie berekenen. Varkenshouders 

die zich hebben ingeschreven, krijgen uiterlijk in 

januari 2018 bericht of hun aanvraag wel of niet 

is gehonoreerd. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de 

geselecteerde locaties hun intensieve veehouderij 

beëindigen en vervalt hun vergunning.

Behoefte
Het budget voor de ROK bedraagt 8 miljoen 

euro. Met dit bedrag kan Ontwikkelingsbedrijf 

Varkenshouderij ongeveer 35 locaties faciliteren 

bij bedrijfsbeëindiging op de ingetekende locatie. 

Met 57 aanmeldingen is de regeling ruim overte-

kend. ‘Een bewijs dat de regeling voorziet in een 

behoefte’, aldus directeur Paul Jansen van het 

Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Varkenshouders die deelnemen aan de ROK krij-

gen een financiële vergoeding om verantwoord 

te kunnen stoppen met hun varkensbedrijf op 

een locatie die weinig toekomstperspectief biedt. 

Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor toekomst-

gerichte varkensbedrijven die op een geschikte 

locatie in harmonie met hun omgeving kunnen en 

willen ontwikkelen. 

Coalitie ViVa
De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief 

van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) 

en wordt uitgewerkt door het Ontwikkelingsbedrijf 

Varkenshouderij, dat onder leiding staat van 

Paul Jansen. In de Coalitie ViVa werken de POV, 

Rabobank en het Ministerie van Economische Zaken 

nauw samen. De regeling betreft een pilot om de 

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en toekomstbe-

stendige bedrijven ruimte te bieden zich verder te 

ontwikkelen.

De ROK is onderdeel van het Actieplan Vitalisering 

Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de 

Coalitie ViVa om te komen tot een (economisch) 

toekomstbestendige en maatschappelijk gewaar-

deerde varkenssector.

Meer informatie over de regeling is te vinden via 

www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl 

Wakker Dier wil meer aandacht voor uitval bij jonge dieren in de vee-
houderij. Vorige week bracht de organisatie een onderzoek uit waarin zij 
stelt: ‘Ieder jaar gaan in de veehouderij meer dan 30 miljoen dieren te 
vroeg dood in de stal. In veel gevallen is dat bovendien een langzame en 
pijnlijke dood.’

Namens de gehele veehouderij 
reageerde LTO Nederland op dit 
bericht. Hieronder de reactie:

‘Elk dier dat te vroeg sterft (uitval), is er één te veel. 

Daarover zijn we het eens met Wakker Dier. Het is 

een gegeven dat dieren soms voortijdig sterven. Dat 

is inherent aan werken met levende dieren. Maar 

veehouders doen er alles aan om het aantal zo laag 

mogelijk te houden. Vooral de jonge dieren hebben 

de zorg van de veehouder nodig.

Binnen alle sectoren zijn programma’s om het 

percentage uitval omlaag te brengen. Veehouders 

zijn intrinsiek gemotiveerd om dat te doen. Zij 

verbeteren het bedrijfsmanagement, verbeteren 

het stalklimaat, werken samen met de dierenarts, 

komen met nieuwe vormen van veehouderij en 

nieuwe marktconcepten, juist voor jonge dieren. 

Per sector verschillen de uitvalpercentages, maar 

alle veehouders zijn zich bewust van hun verant-

woordelijkheid en de zorg voor hun dieren. Dat is 

niet alleen een kwestie van zorgplicht, moraal en 

cultuur, maar ook een economisch gegeven. In 

de beleving van veehouders wijken de cijfers die 

Wakker Dier presenteert af van hun werkelijkheid. 

De Nederlandse veehouderij staat wereldwijd op 

een zeer hoog welzijnsniveau, met een lage mili-

eudruk en tegen lage kosten. Veehouders houden 

van hun vak, handelen altijd met het perspectief 

voor de volgende generatie en nemen met een 

laag rendement genoegen. Dat is dan weer gunstig 

voor de consument die over het algemeen niet veel 

betaald voor zijn eten. Op dat punt zouden we best 

meer steun willen van partijen binnen en buiten de 

keten.’ 
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POV blij met nieuwe minister LNV

POV: Dien planschade in bij uw gemeente
De POV roept Brabantse varkenshouders op om een verzoek tot planscha-
de bij hun eigen gemeente in te dienen, als gevolg van de extra regels die 
de provincie Noord-Brabant aan veehouders heeft opgelegd. 

De POV stelt twee voorbeeldbrieven beschik-

baar die varkenshouders via www.pov.nl kunnen 

downloaden: een aankondiging voor planschade 

of een daadwerkelijk verzoek. 

Gemeenten zijn verplicht om de provinciale regels 

op te nemen in het bestemmingsplan. Zo lang dit 

niet het geval is, gelden de regels voor de varkens-

houders rechtstreeks. Zowel de rechtstreekse 

werkende provinciale regels als de bestemmings-

plannen vormen een grondslag voor planschade.

De brieven kunnen gedownload worden door alle 

varkenshouders. ‘De financiële gevolgen van het 

provinciale besluit zijn immers zo groot, dat wij 

alle varkenshouders de kans willen bieden plan-

schade in te dienen bij hun gemeente, ook als 

zij geen lid zijn van de POV’, licht POV-voorzitter 

Ingrid Jansen toe.

Onrechtmatig
Eerder dit jaar riep de POV varkenshouders op 

om een schadeclaim in te dienen bij de provincie 

Noord-Brabant. Het verzoek om planschade bij 

gemeenten is de volgende stap in de procedures 

die de POV voert tegen de provincie. 

‘De Verordening Ruimte (inclusief de Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore, BZV) en de Verordening 

natuurbescherming dwingen varkenshouders 

om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om 

bovenwettelijke maatregelen te treffen. Dit leidt 

voor hen tot meerkosten, niet alleen ten opzichte 

van het buitenland, maar ook ten opzichte van 

collega-varkenshouders in andere provincies. Er 

is daardoor een ongelijk speelveld en de provincie 

doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde 

manier de marktordening’, zegt POV-voorzitter 

Ingrid Jansen.

Milieuwinst nihil
Ook al zouden die verdergaande (bovenwettelijke) 

maatregelen wel effectief zijn, dan nog is het niet 

toegestaan om die te eisen. De daling die veehou-

ders (op basis van berekeningen) door de maatre-

gelen moeten bereiken, zet de provincie namelijk 

in als ruimte voor economische ontwikkelingen 

in andere sectoren. De netto milieuwinst is dus 

nihil. Een wettelijke grondslag om die maatrege-

len te eisen, ontbreekt. Met de aanpassing van de 

Verordening natuurbescherming wijzigt de provin-

cie bovendien eenzijdig, en daardoor in strijd met 

de rechtszekerheid, de afspraken die zijn gemaakt 

in het Convenant stikstof en Natura 2000. 

november – december 2017

27-11-2017: 16:00 – 21:00 uur

Topsessie Strategisch Ondernemen,  

Topsessie 4: ‘Van strategie naar stappen’

Agri Food Plaza, Onderwijsboulevard 225  

te Den Bosch

11-12-2017: 16:00 - 21:00 uur

Kennissessie diergezondheid:  

Bewust goed vaccineren, hoe doe je dat? 

(voor medewerkers in de varkenshouderij)

Locatie: Rene en Els Bruns,  

Molenvenweg 2 te Saasveld

13-12-2017: 19:30 - 22:15 uur

Pig Business Jaarspecial:  

‘Winstgevende varkenshouders’

Ons Boerenerf, Banendijk 5a  

te Nederweert-Eind

15-12-2017: 14:00 - 18:00 uur

Open dag nieuwe zeugenstal,  

familie Van den Aker

Polderweg 25 te Oostwold (GR)

18-12-2017: 16:00 - 21:00 uur

Kennissessie diergezondheid:  

Bewust goed vaccineren, hoe doe je dat? 

(voor varkenshouders en bedrijfsleiders)

VIC Sterksel, Vlaamseweg 17 te Sterksel

19-12-2017: 16:00 - 21:00 uur

Kennissessie diergezondheid:  

Bewust goed vaccineren, hoe doe je dat? 

(voor varkenshouders, bedrijfsleiders en 

medewerkers in de varkenshouderij)

Locatie: Rene en Els Bruns,  

Molenvenweg 2 te Saasveld

21-12-2017 10:00 - 17:00 uur

Masterclass Samen aan Tafel  

‘Het beste samenwerken tussen  

varkenshouders én adviseurs’

De Vergaderij, Hooidonksestraat 11  

te Den Dungen

Kijk voor meer agendatips op 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
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Sinterklaas, die bijna het hele jaar rond in Spanje woont,
Leest elke dag met stijgende verbazing hoe boeren 
in Nederland worden weggehoond.
Beschuldigd van landbouwgif, dierenleed, nazi-
praktijken, Holocaust en de rest
Oh ja, recent nog een hoop commotie over fraude met mest
Via een digitaal krantenabonnement
leest Sint elke dag een waar bombardement
Aan stukken in allerlei kranten: van Trouw tot NRC
Van Telegraaf en Volkskrant tot AD

Geen insecten meer in het gebied bij de Ruhr?
Komt allemaal door de boer!
Opwarming van de aarde? De boeren hebben schuld!
Boeren veroorzaken klimaatverandering, wordt ook onthuld
Het verdwijnen van biodiversiteit?
De boeren doen het, zonder spijt
Oorlog, orkanen, ja zelfs een aardbeving
Allemaal veroorzaakt door de boeren, is de beleving

Sinterklaas leest het met lede ogen:
Voor de boer is in Nederland bijna geen mededogen
“Beseffen mensen wel”, zo zegt hij tegen de voedselpiet,
“Die boeren zorgen elke dag voor het voedsel, ziet men dat dan niet?
In mijn Grote Boek staat klip en klaar te lezen
Dat de Nederlandse boeren de wereld voeden, tot en met de Chinezen
Zuivel, vlees, eieren, groenten, aardappels, fruit
Ze maken het voor Nederlanders en voeren het uit
Wist je wel dat 0.3 procent van de mensen
Ervoor zorgt dat die andere 99,7 procent zich 
alle denkbare voedsel kan wensen?”
Sinterklaas begrijpt het niet
“Waarom, beste voedselpiet
Worden boeren in de Nederlandse media zo gefileerd
En niet meer voor het voedsel maken gewaardeerd?”

Straks tijdens het Heerlijke Avondje, als de wind waait door de bomen
En de goede Sint mag komen
Als de makkers hun wild geraas staken
Is de boer nog bezig met voedsel maken
Dan zal de boer de koeien nog even melken en voeren
En ook de varkens- en kippenboeren
Maken nog een ronde door de stal
En wat is in de rest van het land het geval?
De mensen genieten volop van suikergoed en marsepein,
Een stukje worst, een blokje kaas en een glaasje wijn
Zouden ze dan weten dat zonder de boeren dit er allemaal niet zou zijn?
Beste boeren én ook tuinders: Sinterklaas weet het wél en waardeert het zeer
Daarom speciaal voor u dit gedicht, mevrouw en meneer
Voor u, de makers van ons dagelijkse eten
Sinterklaas is trots op u en dat mag u best weten!

Groeten
Sinterklaas en Zwarte Piet

Voor u, van de Sint

Caroline van der Plas
Medewerker Communicatie & PR 
c.vanderplas@nvv.nl

 @Lientje1967
Lees alle columns op: 
ww.nvv.nl/columns-caroline-vander-plas

De POV is blij dat het ministerie van Landbouw in ere is hersteld en is  
positief over de benoeming van Carola Schouten (Christenunie) tot  
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

‘Zij heeft direct na haar benoeming laten weten zeer 

gemotiveerd te zijn zich in te zetten voor boeren, 

tuinders en vissers. Dat klinkt ons als muziek in de 

oren. Wij werken daarin graag met haar samen’, 

zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen. Het is van groot 

belang dat de agrarische sector een eigen ministerie 

heeft, vindt zij.

‘Nederland is koploper op het gebied van land-

bouwexport, innovatie, diergezondheid en dieren-

welzijn. Wij zijn met een exportwaarde van 85 

miljard euro de tweede landbouwexporteur in de 

wereld en hebben met Wageningen Universiteit 

een van de beste kennis- en onderwijsinstellingen 

ter wereld, op het gebied van landbouw. In het 

buitenland wordt met grote bewondering naar onze 

agrarische sector gekeken en uit alle delen van de 

wereld komen mensen naar ons land om te kijken 

hoe goed wij het hier doen. Zij zetten onze kennis in 

voor de landbouwontwikkeling in hun eigen land. 

Landbouw en voedselzekerheid zijn in Europa daar-

naast een van de belangrijkste thema’s.’ 

Mede met het oog op bovenstaande thema’s is 

het belangrijk dat de minister van LNV onderdeel 

uitmaakt van de Ministerraad. ‘Daar worden weke-

lijks grote vraagstukken besproken. Landbouw 

hoort daar onderdeel van te zijn, met de inbreng 

van een eigen minister’, meent Jansen.

Actieplan
De varkenshouderij staat de komende jaren boven-

dien voor essentiële keuzes. De POV werkt via het 

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij aan een 

(economisch) toekomstbestendige en maatschap-

pelijk gewaardeerde varkenshouderij. Door verdere 

innovatie en verduurzaming wil de sector haar 

koploperspositie op het gebied van dierenwelzijn 

en milieu nog verder versterken. 

‘Wij voeren dit graag uit in nauwe samenwerking 

met de minister van Landbouw. Wij verwachten 

ook dat de minister ons Actieplan Vitalisering 

Varkenshouderij ondersteunt’, aldus Jansen.

Om tafel
De POV wil zo snel mogelijk met Carola Schouten om 

tafel om de acties uit het Actieplan en de inzet van 

de 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord voor een 

warme sanering van de varkenshouderij, te bespre-

ken. Ook de afschaffing van de POR-regeling, die de 

varkenshouderij miljoenen euro’s schade dreigt op 

te leveren, is een van de onderwerpen waarover de 

POV zo snel mogelijk met Schouten wil spreken. 

Carola Schouten.  
Foto: Ministerie van LNV



NVV-informatie NVV/POV -agenda

Zij steunen de vakbond

 11 december, 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering NVV, locatie volgt

Talloze bedrijven sponsoren de NVV, onder andere:

 EJ Bos Mengvoerders BV te Ederveen

 Fransen Gerrits te Erp

 L. Verbakel BV te Sint-Oedenrode

 Agruniek Rijnvallei Voer BV 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
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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
Er is voor varkenshouders en andere belangstellenden een factsheet 
beschikbaar over de Nederlandse varkenshouderij. Deze is te downloa-
den via www.pov.nl

De factsheet is in november geactualiseerd en 

bevat nu ook cijfers over ammoniak, stikstof en 

mest. Met de factsheet kunt u uzelf, of ande-

ren 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, dieren-

welzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, 

varkenstransport, import, export, inkomen van 

varkenshouders, 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!


