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1. Bijeenkomst milieubeleid Noord-Brabant 30-9-2019
Op 30 september zal bij ZLTO in Den Bosch een bijeenkomst over het Brabantse
milieubeleid en de gevolgen voor vleesveehouders plaatsvinden. De aanvullende eisen die
de Provincie Noord-Brabant stelt aan de ammoniak reductie door veehouderijbedrijven houdt
de gemoederen nog steeds bezig. Dat geldt ook voor de vleesveehouderij.
Moet ik emissiebeperkende maatregelen nemen? Hoe kan ik dat dan het beste doen?
Hoe zit het met de vergunningverlening?
Dit zijn veel vragen, en om de antwoorden hierop toe te lichten is specialist omgevingsbeleid
Herman Litjens van ZLTO aanwezig. Hij zal ingaan op de huidige stand van zaken, heeft
praktische tips en adviezen en licht de juridische procedure van ZLTO toe, die nog steeds
loopt tegen de Brabantse Provincie.
Maandag 30 september 2019
13.30 – 16.30 uur
Onderwijsboulevard 225
‘s-Hertogenbosch
Graag vooraf aanmelden via:
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/vleesveebijeenkomst

2. Actualisering mestnormen
Vrijdag 30 augustus vond een besloten bijeenkomst plaats, waarin de Commissie van
Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de sectorvertegenwoordigers de onderliggende
berekeningen van de forfaitaire excretienormen hebben doorgenomen. Daarbij was de
gezamenlijke inzet om te komen tot zo realistisch mogelijke forfaits, waarbij de sector zich
bereid heeft getoond om aanvullende data aan te leveren.
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Of de voorgestelde normen worden gewijzigd en of er (voor sommige sectoren) uitstel komt
is nog niet bekend. Tegelijkertijd kan er, indien het aantal fosfaatrechten aan het eind van het
jaar niet onder het productieplafond zit, geen sprake zijn van een actualisering van de forfaits
voor melkvee, aldus het ministerie.
3. Boerenactie dinsdag 1 oktober Den Haag
Op 1 oktober organiseert Farmers Defence Force een grote boerenactie in Den Haag. De
organisatie roept iedere boer, leverancier, adviseur, transporteur, handelaar etc. op om zich
aan te melden. Voor de actie hebben zich nu al 1200 boeren met naar schatting 1000
voertuigen aangemeld.
„Dit is de dag om kleur te bekennen, de grootste demonstratie van de eeuw. Dit is de dag om
je woorden om te zetten in daden. Iedereen is welkom die onze sector steunt.” Aldus Mark
van den Oever van Farmers Defence Force.
De deelnemers verzamelen in Utrecht en willen dan gezamenlijk naar Den Haag rijden. „Hier
zullen wij ons punt maken dat we uitgezonderd willen worden van de stikstof en klimaatwet.
Om de reden dat wij boeren gesloten kringlopen hebben, als enige CO2 vastleggen en de
stikstofuitstoot van anderen ontvangen op ons land.”
De boeren willen hun ongenoegen zichtbaar maken door het hele Malieveld vol te zetten met
groene kruizen.
https://www.facebook.com/groups/330651297509574/
4. Ierse producentenorganisatie vleesvee onderhandelt over prijzen\
Het ongenoegen van de Ierse vleesveehouders over de verdeling van de winstmarges blijft
zeer groot. Actievoerders blokkeren daarom zo’n 80 procent van de slacht- en
vleesverwerkingsbedrijven. Door de blokkades zijn zo’n 3000 bedienden momenteel
technisch werkloos. De vleesverwerkende industrie heeft de minister van Landbouw
opgeroepen om te bemiddelen in het conflict. Om uit de crisis te geraken heeft de minister de
eerste Ierse vleesproducentenorganisatie erkend. Die kan nu als officiële vertegenwoordiger
van de producenten gaan onderhandelen met de vleesverwerkende industrie over
transparante prijzen en winstmarges.
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/na-acties-eerste-iersevleesproducentenorganisatie-erkend
5. Nederland belangrijkste afnemer Belgisch rundvlees
De rundveesector in België heeft een stabiel jaar achter de rug, aldus het Belgian Meat
Office – een onderdeel van VLAM – in haar jaarrapport 2018.
De rundveestapel in België was in omvang vrijwel gelijk aan 2017 en telde 2,4 miljoen
dieren. Het aantal slachtingen daalde licht tot 530.000 runderen en 357.000 kalveren. Dat
leverde een productie op van 216.000 ton rundsvlees en 61.000 ton kalfsvlees.
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België exporteerde in 2018 circa 200.166 ton rundvlees. Het grootste gedeelte daarvan ging
naar Nederland (34%). Frankrijk (20%), Duitsland (17%), Italië (8%) en Luxemburg (2%)
maken de top vijf compleet.
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/belgi%C3%AB-exporteerde-meesterundvlees-naar-nederland-2018
6. Vlees.nl Nieuwsbrief
Meld je aan voor Nieuwsbrief Vlees.nl
De maatschappelijke discussie over vlees gaat maar door. Niet altijd op grond van eerlijke
informatie en kennis van zaken. Het platform Vlees.nl biedt een grote hoeveelheid gedegen
content over het product vlees, met culinaire tips en over het omgaan ermee in de keuken.
Maar Vlees.nl biedt vooral ook heel veel goed gedocumenteerde info over de productie van
vlees, vanaf het diervoer, via de dierhouderij met alle issues die daar spelen, tot en met de
veilige verdere verwerking.
Vlees.nl biedt rond de gezondheid van het product en de duurzaamheid van de productie het
al zo vaak gevraagde maar veel te weinig gehoorde tegengeluid in het maatschappelijk
debat. Schrijf je daarom in voor de nieuwsbrief van Vlees.nl, lees en deel de berichten.
https://www.vlees.nl/
7. Evenementenagenda
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VleesveeNL Stichting VleesveeNL wordt ondersteund door de Federatie
Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de
Nederlandse Vleesvee-Ketens.
Het bestuur van VleesveeNL wordt gevormd door mw. Michelle van der Poel en de heren
Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester),
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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