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Vooruitblikken
2019 was voor de varkenshouderij een bewogen 
jaar, waarbij wij veel te verduren kregen. De drei-
ging van varkenspest, de stalbezetting in Boxtel, 
een extreme hitteperiode, de roep om halvering 
van de intensieve veehouderij vanuit linkse hoek. 
Je zou verwachten dat zoveel tegenstand en 
tegenslag afbreuk zou doen aan onze prachtige 
sector. De realiteit is echter dat het ons relatief 
veel goeds heeft gebracht. Opeens waren daar 
onze medelanders, om ons een hart onder de 
riem te steken. Zij namelijk openlijk stelling tegen 

de terreur tegen boeren door dierenactivisten. Massaal 
moedigden zij de boeren aan toen die acties voerden 
tegen alle aantijgingen. Bovendien leidde alle tegenslag 
ertoe dat er een einde kwam aan de versnippering en 
interne strijd binnen de landbouw, partijen verenigden 
zich in één Landbouwcollectief, één sterk boerenfont.  
En de marktprijzen waren dit jaar ook nog eens goed. 
Op naar 2020. Er staat veel op de agenda, zoals her-
introductie van het Weekend van het Varken, nieuw 
mestbeleid, varkenspest buiten de deur houden, data en 
marktpositie verbeteren en uitvoering van het Actiepro-

gramma Vitalisering varkenshouderij. In 2020 bouwen 
wij voort op wat afgelopen jaar is bereikt, vanuit een 
gezamenlijk belang, gesteund door u als varkenshouder, 
boeren uit andere sectoren en onze medelanders.  
Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.  
Wij wensen u allen een mooi 2020 toe!  

LINDA'S GELUID

Linda Janssen,
voorzitter POV

Landbouw Collectief boekt resultaat 
Onder grote belangstelling van media en publiek 
heeft het Landbouw Collectief op 20 november zijn 
oplossingen gepresenteerd. Oplossingen die de 
overheid uit de gecreëerde stikstofimpasse moet 
helpen. Het plan van aanpak is aangeboden aan 
LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, 
voorzitter van de Commissie Vitaal Platteland van  
de provincies. De persconferentie is begeleid door 
POV-voorzitter Linda Janssen. 

De boeren hebben maatregelen gepresenteerd die prak-
tisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden. Voor de 
varkenshouderij is de Saneringsregeling en het ver-
duurzamingspakket Vitalisering Varkenshouderij één op 
één overgenomen in het plan van aanpak. De varkens-
houderijsector heeft de afgelopen jaren - toen stikstof 
nog helemaal niet in beeld was - hard gewerkt aan een 
toekomstplan. Dit toekomstplan is voldoende om óók de 
stikstofimpasse het hoofd te bieden.

POV bereikt akkoord over reductie wilde zwijnen
De wilde zwijnenpopulatie in Nederland zal fors 
kleiner worden, om zo de risico’s van insleep van 
Afrikaanse varkenspest te minimaliseren. Dit is 
het resultaat van onderhandelingen die de POV 
voerde met het ministerie LNV.

De POV maakt zich grote zorgen over de alsmaar 
toenemende wilde zwijnenstand. Alle intenties die 
overheden in de afgelopen 10 jaar uitspraken ten spijt.  

De beoogde krimp is er niet gekomen, wel een forse 
toename van de aantallen.  

Het ministerie van LNV, de provincies en de POV hebben 
afgesproken een gezamenlijke roadmap op te stellen met 
acties voor het verkleinen van de risico’s van insleep van 
Afrikaanse varkenspest. Hier zijn ook de natuurorganisaties 
bij betrokken. Het substantieel terugdringen van de omvang 
van de wilde zwijnenstapel in Nederland is een van de 
actiepunten.

De boerenprotesten in oktober en november hebben de land- en tuinbouw weer prominent op de 
kaart gezet bij het grote publiek. Het publiek heeft bovendien laten weten massaal achter de boeren 
en tuinders van Nederland te staan. Niet alleen boeren zijn klaar met de groeiende berg kritiek die met 
name dierhouders voortdurend ten deel valt, ook de meerderheid van de burgers vindt dat milieu-  
en dierenorganisaties doorslaan.  

Publiek sluit boeren in zijn hart

De POV heeft de acties van meet af gesteund. Bij aanvang achter de scher-
men, later vanaf de barricaden. De POV feliciteert de organisaties Farmers 
Defence Force en Agractie met de organisatie van de acties en het succes. 
De acties hebben de boeren weer dichter bij elkaar gebracht, wat ertoe heeft 
geleid dat dertien boerenorganisaties de krachten bundelden in één Land-
bouw Collectief. Dit collectief heeft zich gezamenlijk gebogen over de stikstof-
impasse onder onafhankelijke leiding van Aalt Dijkhuizen.

De POV heeft een rol gespeeld in het bundelen van de organisaties en is de 
eerste organisatie die het gesprek met de minister van landbouw heeft opge-
schort. “Wij hebben duidelijke afspraken met de minister gemaakt. Deson-
danks publiceerde het ministerie eenzijdige maatregelen die indruisen tegen 
deze eerdere afspraken. Volgende de POV zien we in de minister dan geen 
eerlijke gesprekspartner”, concludeerde het POV-bestuur.  
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In de zomer van 2018 is het hoofdlijnenakkoord 
‘warme sanering’ naar buitengekomen. Vervol-
gens zijn de regelingen uitgewerkt en afgelopen 
najaar kwam de goedkeuring van de Europese 
Commissie. Op 25 november is de regeling 
opengesteld, deze sluit op 15 januari 2020. Op 
dit moment is er nog geen zicht op het aantal 
intekenaars. De verwachting is dat de beschik-
bare gelden volledig besteed zullen worden. 

Het kabinet heeft in de zomer van 2018 120 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de herstructurering. Dit geld 
wordt besteed aan het saneren van bedrijven. Naast dit 
bedrag is 80 miljoen euro beschikbaar voor innovatie 
en verduurzaming van bedrijven. Deze zomer is er nog 
eens 60 miljoen euro extra beschikbaar gesteld vanuit de 
Urgenda-gelden, voor de herstructurering. De POV schat in 
dat het aantal dieren in de varkenshouderij vanwege deze 
regeling met 5 tot 10 procent gaat verminderen. 

Wekelijks krijgen POV-leden die zich daarvoor aanmelden, gratis 
marktberichten via Whatsapp. De korte berichten met actuele 
prijsinformatie worden hoog gewaardeerd door de POV-leden. 

Bij onze zuiderburen ontvangen varkenshouders al langer relevante 
prijsinformatie en marktanalyses. Nu is deze service, die in samenwerking 
met de Vlaamse zusterorganisatie VPOV is opgezet, er ook voor Nederlandse 
varkenshouders. Inmiddels hebben al bijna duizend POV-leden zich 
opgegeven voor deze service. Aanmelden kan via info@POV.nl.

Subsidieregeling warme 
sanering opengesteld

Gratis marktberichten via Whatsapp is een succes  

Programma Vitale  
Varkenshouderij van start 
 
De Coalitie Vitale Varkenshouderij (waar POV 
onderdeel van is) heeft haar Programma Vitale 
Varkenshouderij aangeboden aan Minister Schouten 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Het programma telt vijf ambities. De coalitie kiest 
voor een gerichte aanpak van saneren en innoveren; 
een gebalanceerde aanpak die leidt tot een kleinere 
en tegelijkertijd vitale, innovatieve varkenshouderij. 
Er wordt ingezet op een duurzame keten die vanuit 
een sterke marktpositie hoogwaardig voedsel 
produceert en een cruciale schakel is in de circulaire 
economie. Het programma zet een concrete aanpak 
per ambitie neer met duidelijke doelstellingen en 
termijnen. 
 
Alle informatie is te vinden op:  
www.vitalevarkenshouderij.nl

Welzijnscheck voor meten welzijn en gezondheid

Stichting KVP zet 
sectorspecifieke  
scholing op
    
De Stichting Kennis Platform Varkenshouderij  
(www.stichtingkpv.nl)  is opgezet vanuit het doel dat 
geschoolde arbeid en adequate kennis essentieel 
zijn voor de varkenshouderij. Er worden trainingen 
en cursussen aangeboden voor beginnende mede-
werkers, ervaren medewerkers en ondernemers.  
De stichting werkt nauw samen met de POV. Ook is 
er verbinding met het middelbare en hogere onder-
wijs.

Crisisdraaiboek 
dieractivisten opgesteld 
    
De POV heeft geen goed woord over voor de 
bestorming van een varkensboerderij door zo'n 
150 activisten, in mei 2019. Op 6 november zijn 
de stalbezetters van Boxtel voor de politierechter 
verschenen. Deze heeft op dezelfde dag uitspraak 
gedaan. De rechter veroordeelde de daden 
van de activisten: de wijze waarop zij de stal 
zijn binnengedrongen is veroordeeld en met 
dierenwelzijn heeft het volgens de rechter niets te 
maken. De POV heeft samen met het bevoegde 
gezag en LTO een crisisdraaiboek opgesteld. POV 
verzet zich sterk tegen dieractivisme en begeleidt 
boeren die ermee te maken hebben. 

De Nederlandse Risicobeoordeling Staarten is verwerkt in de Welzijnscheck. Dit is een praktisch instrument waarmee 
welzijn en gezondheid op bedrijven in kaart kan worden gebracht. De (Europese) politiek zet veel druk op het 
imple   men  teren van de Welzijnscheck in de wetgeving. De POV wil dat afspraken op dit gebied Europees worden 
gemaakt, zodat er sprake is van een Europees level playing field. De POV pakt dit onderwerp dan ook op binnen haar 
internationale netwerk. Voor bedrijven die de Welzijnscheck implementeren, is routinematig couperen met medische 
noodzaak nog toegestaan tot 2030. Dit is afgesproken met het ministerie van LNV.

‘De verwachting is dat de beschikbare gelden v o l ledig besteed zul len worden.'
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De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe 
stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich 
uit over de vraag of de procedure bij de civiele rechter mag worden gevoerd.

De rechtbank oordeelde dat die weg open staat en verklaarde de vorderingen 
van de POV en de individuele varkenshouders, die mee procederen, aan het 
adres van de provincie Noord-Brabant ontvankelijk. De procedure wordt 
namens de POV gevoerd door Kneppelhout & Korthals Advocaten. De POV is 
blij met deze uitspraak. Met een procedure bij de civiele rechter kan de POV 
namelijk de belangen van de varkenshouders in de provincie Noord-Brabant 
in het algemeen behartigen, ook als varkenshouders (nog) geen nieuwe 
vergunning aanvragen.
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Inmiddels dragen veel POV-leden een 
steentje bij aan de sector PR voor de 
varkenshouderij. De inzet van de POV is erop 
gericht de activiteiten die er plaatsvinden 
te ondersteunen. Een steeds grotere groep 
varkenshouders is aan de slag met het 
leveren van een bijdrage aan de positieve 
beeldvorming van hun sector. 

Schoolklassen op de boerderij
De klassenbezoeken aan varkensbedrijven worden 
vergoed vanuit de PR-gelden van de POV. Hierdoor 
wordt de drempel voor een schoolklas om een varkens-
houderij te bezoeken, lager. Ook is een stagiaire van 
de PABO aangetrokken die samen met de POV en 
de Stichting Boerderijeducatie aan de slag is gegaan 
met het ontwikkelen van een lespakket over de 
varkenshouderij voor het basisonderwijs. 

Mooie verhalen in de media
Media zijn essentieel om mooie verhalen op grotere 
schaal bij de burgers te krijgen. In het afgelopen jaar is 
geïnvesteerd in contacten met de media en het actief 
benaderen van journalisten voor publicatie van mooie, 
unieke verhalen vanaf de boerderij. 

Campagnes op Facebook
Sinds dit najaar verschijnt er iedere twee weken een 
nieuwe campagne op Facebook. De campagnes 
betreffen: interessante weetjes, lekker eten, nieuws uit 
de houderij. De eerste resultaten zijn positief: er worden 
met één campagne zo’n 10.000 mensen bereikt. 

Materialen om uit te delen
De ontwikkeling van actuele informatiefolders over de 
varkenshouderij, info-posters en leuk weggeefmateriaal 
(varkenswuppies, pennen, etc.) is in handen gelegd van 
de Werkgroep Materialen. Het streven is om komend 
voorjaar weer te beschikken over een actueel pakket, 
waar POV-leden die evenementen organiseren, gratis 
gebruik van kunnen maken. 

Mediatraining  
Dertig varkenshouders die willen helpen de mooie 
verhalen over te brengen naar de media, hebben 
inmiddels een mediatraining gevolgd. Zij zullen zelf 
de contacten met de media aanknopen, maar ook 
ingeschakeld worden door de POV bij reportage-
verzoeken van media.

Crisiscommunicatie blijft taak voorzitter POV
Een stalbrand en andere calamiteiten, het uitstorten van 
een emmer vol bagger over de sector door dieractivisten 
en sommige politici, dat vraagt een andere vorm van 
communicatie. De zogenaamde crisiscommunicatie is 
een taak van de voorzitter van de POV. Leden die te 
maken krijgen met aantijgingen in de media, kunnen zich 
in verbinding stellen met de voorzitter.

In 2020 weer een Weekend van het Varken

Volgend jaar, op 12 en 13 september, zal er na vele jaren weer een landelijke 
editie van het Weekend van het Varken worden georganiseerd. Enkele 
tientallen varkensboeren zullen in dat weekend een open dag organiseren  
om geïnteresseerden kennis te laten maken met het bedrijf en de 
varkens  houderij. In het verleden is het Weekend van het Varken jaarlijks 
georganiseerd. De deelnemende bedrijven hebben steeds kunnen rekenen  
op enkele duizenden bezoekers per bedrijf.

Bokaal Mineral  
Valley voor POV

Gedeputeerde Hester Maij over-
handigde in maart de wisselbokaal 
van Mineral Valley Twente aan de 
POV en vijf agrarische onderne-
mers, voor hun inzet in de proeftuin 
‘varkensmest opwaarderen naar 
kunstmestvervanger’. Zij willen de 
dunne fractie van mest onderdeel 
maken van de derogatie. Dit is een 
grote opsteker voor de betrokken 
varkenshouders. 

Succes in stikstofprocedure tegen Provincie 
Noord-Brabant

Meer ruimte op  
mestmarkt
Op het gebied van mestverwer-
king worden ondanks tegen-
werking van gemeentes en 
provincies, stappen gezet voor 
opschaling. Dit draagt bij aan het 
verminderen van de druk op de 
mestmarkt. Grootschalige mest-
verwerking is volgens de POV 
dringend nodig. Na jarenlange 
lobby voor opschaling mestver-
werking en steun van overheden 
zijn er goede initiatieven die de 
financiering en vergunningen 
rond hebben. Het is nu belangrijk 
dat boeren aanhaken.

PR-sneeuwbal begint te rollen

POV zorgt voor aanpassing DGF-systematiek 
speenbiggen 
Per 1 januari 2018 geldt een nieuw stelsel voor de diergezondheidsheffing. 
Deze tarieven zijn voor de varkenssector uniform: één tarief van € 0,1967 per 
afgevoerd varken. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de 
varkensbedrijven en de categorie waartoe de gehouden dieren behoren. De POV 
heeft geconstateerd dat met name fokbedrijven of vermeerderingsbedrijven die 
biggen afvoeren naar een eigen bedrijf waar speenbiggen worden gehouden, 
werden benadeeld. De minister heeft deze kwestie nu rechtgetrokken.

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica 
gefaseerd ingevoerd
Sinds 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. De Stichting  
Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) heeft het ‘aanvaardbare gebruik’ nu weergegeven in een nieuwe bench-
markwaarde. De POV heeft ervoor gepleit de nieuwe benchmarkwaarde gefaseerd in te voeren. Daar is gehoor aan 
gegeven door zowel de SDa als ministerie LNV. Het zogenaamde stoplichtmodel (met categorieën groen, oranje en 
rood) blijft voorlopig gehandhaafd. De POV zet daarnaast in op extra aandacht voor bedrijven ‘in het rood’.

‘In het afgelopen jaar is geinvesteerd 
in contacten met de media en het 
actief benaderen van journal isten v oor 
publ icatie van mooie, unieke ver halen 
vanaf de boerderij.' 
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Colofon
Redactie info@pov.nl
Postbus 240, 8000 AE Zwolle
Ontwerp Imagro
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Foto's Imagro, Twan Wiermans (cover p.2)  
Alian Beers (p.2) | WUR (p.5)
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zorgvuldigheid samengesteld. Niets uit deze 
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voorafgaande toestemming van de redactie. 

www.pov.nl 

POV krijgt dikke voldoende van leden 
Marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy in 
Wageningen deed onderzoek onder boeren naar 
de waardering voor hun belangenbehartiger(s). 
De POV krijgt van haar leden gemiddeld een 6,8. 
Dit is voor de jonge organisatie die de POV is, 
een mooi cijfer. Het onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van Agrio Uitgeverij.  

De POV haalde hogere waarderingscijfers dan de 
LTO-organisaties (5,0 tot 5,7) en iets lagere dan de 
Vakbonden Melkveehouders en Akkerbouw  
(beide een ruime 7).

Rapportcijfers POV

• Deskundigheid van bestuurders:  7,2

• Belangenbehartiging:  7,2

• Toegevoegde waarde voor lidmaatschapsgeld:  6,2

• Het aanvoelen van wat er leeft onder de leden:  7,0

• Toekomstvisie op de landbouw in het algemeen:  6,6

• Toekomstvisie voor de varkenssector:  6,7

• Communicatie naar de leden:  7,1

Vertrouwenstelefoon voor POV-leden opengesteld 
De POV heeft Hogenkamp Agrarische Coaching 
tot vertrouwenspersonen benoemd voor 
leden die behoefte hebben aan een gesprek of 
coaching op het sociaal-professionele vlak. 

Leden die tegen persoonlijke problemen aanlopen, 
kunnen het nummer gratis bellen. Er wordt vervolgens 
gekeken hoe de varkenshouder weer op weg geholpen 
kan worden. Boeren weten tegenwoordig gemakkelijker 
de vertrouwenstelefoon te vinden dan enkele jaren 
geleden, maar lang niet iedereen belt gemakkelijk op. 

Het nummer van de Vertrouwenstelefoon:  
T 085 130 34 30
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