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“Het fosfaatreductieplan gaf de melkveesector een enorme uitdaging, maar uiteindelijk
hebben we het toch tot een succes gebracht en zijn we onder het gestelde plafond
gekomen. Ik ben me er overigens sterk van bewust dat het niet voor alle bedrijven
prettig was; een aantal ondernemers heeft het behoorlijk pijn gedaan. Desalniettemin
was het fosfaatreductieplan nodig om aan de onderhandelingen te kunnen beginnen
voor het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
In Zuid-Limburg hebben we de vergunningverlening rond de natuurbeschermingswet
vlotgetrokken. Een langslepend traject waar maar geen schot in kwam. Nog steeds is het
niet voor iedereen opgelost, maar een flink aantal bedrijven is toch geholpen.

‘2017 WAS EEN HECTISCH JAAR’
Vleesvee
Met de vleesveehouders hebben we een nieuwe, landelijke vakgroep opgericht. Een andere opsteker voor de vleesveehouderij
– wat een grote opluchting was voor veel ondernemers - is dat ze buiten het fosfaatreductieplan van 2017 is gebleven.
Schapenhouderij
Schapenhouders maken zich zorgen over de komst van de wolf. Links en rechts is al een individuele wolf gesignaleerd, maar dat
is op zich nog niet verontrustend. Toch heeft het de aandacht, want als er roedels ontstaan, leidt dat tot grote problemen.
Maatschappelijke groeperingen zeggen ‘laat maar komen en dan vergoeden we de schades wel’, maar zo werkt het natuurlijk
niet.
Voor schapenhouders was het afgelopen jaar ook de graasdierpremie en punt van aandacht. Sommige gronden tellen niet meer
mee als subsidiabele landbouwgrond. Denk bijvoorbeeld aan dijken en natuurgebieden. Op deze grond vindt vaak wel begrazing plaats. Schapenhouders konden daarvoor in 2017 graasdierpremie aanvragen.
Tenslotte is voor de schapenhouderij het I&R –systeem aanzienlijk verder verbeterd.
Geiten
Voor de geitenhouderij zijn de excretienormen aangepast en die liggen nu dichter bij de realiteit. Met betrekking tot de
bokjesproblematiek zijn we dichter bij een oplossing gekomen, maar er wordt nog steeds hard gewerkt aan maatschappelijke
acceptatie en een betere verwaarding van onze producten.
Die maatschappelijke acceptatie blijft ook een grote rol spelen bij uitbreiding of nieuwbouw van geitenbedrijven. Dat blijft
lastig, maar we hebben in elk geval kunnen voorkomen dat voor Limburg een algehele bouwstop is afgekondigd, zoals dat in
andere provincies wel het geval is.”
Kalverhouderij
Voor de kalverhouderij is een subsidieregeling georganiseerd, waarbij ondernemers een tegemoetkoming krijgen in de
meerkosten van het toepassen van zachte vloeren bij vleeskalveren.

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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