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“Aan de hand van gesprekken met ondernemers uit de sector hebben we afgelopen
zomer een visiedocument opgesteld. Deze ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij’ stelt
ons in staat voor te sorteren op uitdagingen die we als sector tegenkomen, zodat we niet
alleen reactief opereren, maar vooral zaken proactief kunnen aanpakken. Daardoor
waren we met het project ‘Op weg naar een emissiearme Pluimveehouderij’ de maatschappelijke discussie over fijn stof vóór.
Die maatschappij stelt - veel meer dan voorheen - eisen aan de manier waarop wij
werken. Onze sector kenmerkt zich door het vermogen zich aan te passen. Aan de ene
kant door maatschappelijk geaccepteerd te ondernemen en aan de andere kant te
produceren wat de markt vraagt. De uitdaging blijft daarbij een verdienmodel overeind te
houden, zodat ondernemers ook in de toekomst een boterham kunnen verdienen en kunnen blijven innoveren.
Je ziet in onze sector dat we qua bulkproducten bijna niet meer kunnen concurreren met landen waar de productiekosten vele
malen lager zijn, maar dat kunnen we wel met innovatieve concepten en onderscheidende producten. Als belangenbehartiger
steunen we ondernemers die kunnen produceren voor de wereldmarkt, maar ook de ondernemers die werken met bijvoorbeeld
traag groeiende kuikens en vrije uitloop- en scharreleieren.

‘HET WAS EEN APART JAAR’
Een ander belangrijk onderwerp het afgelopen jaar was de vogelgriep. Een verschijnsel dat we niet in de hand hebben, maar
waar we wel veel last van hebben. We zijn doorlopend druk bezig om de randvoorwaarden om dierziekten te voorkomen en te
bestrijden te optimaliseren. De ophokplicht kost de sector enorm veel geld en we moeten zien te voorkomen dat producten
worden afgewaardeerd. We zijn druk bezig daar wat aan te doen. Daarnaast hebben we natuurlijk de handen vol gehad aan de
fipronil crisis.
Tot slot wordt stevig gelobbyd voor het behoud van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR). De mest
uit de pluimveesector wordt duurzaam afgezet. Door de POR krijgen we een ontheffing voor de dierrechten. Als die regeling
verdwijnt, drukt dat zwaar op de hele pluimveesector. Dat moeten we kosten wat kost zien te voorkomen.”

uitgelicht

Cao dierlijk
De dierlijke sectoren hebben in
2017 een nieuwe cao afgesloten
voor de werknemers in de
dierhouderij. Zij nemen hierin hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede
arbeidsomstandigheden voor de
medewerkers op het bedrijf.

Visie gemeenteraadsverkiezingen
In maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de
ondernemers in het buitengebied een belangrijk moment, omdat hun
ruimte om te ondernemen in grote mate wordt bepaald door het
hebben van voldoende draagvlak in de omgeving en de lokale politiek.
De sectoren hebben gezamenlijk een visie opgesteld en aangeboden
aan de lokale politiek.

Landelijke vakgroep
LTO-breed komen de vakgroepen dit jaar onder landelijke aansturing. De borging in
de regio is een nadrukkelijk aandachtspunt. Het nut van landelijke lobby is duidelijk,
maar de regionale acceptatie van de sector blijft een van de belangrijkste punten.
Dankzij de goede banden tussen LLTB en provincie is de situatie hier vele malen
beter dan elders in het land. Die positie moeten we vast zien te houden.
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