
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.Cao dierlijk

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

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. 

uitgelicht

Mark Vossen
Voorzitter LLTB-vakgroep 

Varkenshouderij

“We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in de oprichting van de Producen-
ten Organisatie Varkenshouderij (POV). Een belangrijke ontwikkeling, waardoor we nu in 
de landelijke, sectorale belangenbehartiging met één varkensgeluid naar buiten kunnen 
treden. Dat versterkt onze positie bijvoorbeeld in Den Haag. Waar we voorheen als LTO 
en NVV apart aan de onderhandelingstafel zaten, gebeurt dat nu met één gezicht.
Daarnaast hebben we op het gebied van dierwelzijn een aantal thema’s samengevoegd 
tot één onderzoeksagenda en daarvoor samen met de overheid en ketenpartijen langjari-
ge financiering gerealiseerd. Op de Onderzoeksagenda 2018-2020 staan onderwerpen als 
Bigvitaliteit, de uitwerking van de ‘Verklaring van Dalfsen’ omtrent couperen, het 
ingrepenbesluit, beren en antibiotica. Het gaat om langdurige afspraken, zodat we niet 
telkens bij overheid en bedrijfsleven hoeven aan te kloppen voor financiering. Door het samenvoegen van diverse dossiers 
kunnen we ook veel efficiënter vergaderen, wat kostentechnisch dan weer interessant is.

In het kader van Vitale Varkenshouderij werken we aan de verdeling van het budget dat de Europese Commissie beschikbaar 
heeft gesteld voor collectieve mestverwerkingsinitiatieven. Ondernemers kunnen plannen indienen en dan wordt bekeken of 
daar budget voor is. Mestverwerking moet goed worden geregeld, want het is niet alleen op bedrijfsniveau een ingrijpende 
kostenpost, maar heeft ook invloed op onze Europese concurrentiepositie.
In 2017 is de eerste fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) in werking gezet. Bedrijven waar uitbereiding niet meer tot 
de mogelijkheden behoort, krijgen via de ROK-regeling een escape. Feitelijk is het een tweetrapsraket, want je biedt niet alleen 
een oplossing voor bedrijven in het nauw, maar door het saneren van milieuvergunningen krijgen bedrijven met groeimogelijk-
heden meer ruimte. Dat gebeurt dit jaar in de tweede fase.
Tot slot hebben we samen met de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) hard gewerkt aan één kwaliteitsmaatstaf voor 
de varkenssector. Het Normenkader Holland Varken is ontwikkeld om meer uniformiteit aan te brengen in de bestaande 
IKB-systemen in de varkenssector, waardoor we op nationaal en mondiaal niveau een boost kunnen geven aan ons product, 
terwijl we als sector zelf de regie houden.”

aan het woord
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