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Toelichting 

Zoals eerder toegelicht in de nota over de Vamil-compensatie van 11 juli 2011 (nr. 219769) 
claimen ook enkele niet-landbouwondernemingen, zoals de Rabobank, die investeren in kassen 
en stallen en deze vervolgens verhuren aan landbouwondernemingen (zogenoemde sale en 
lease back constructies), de Vamil-compensatie.  
Deze groep komt echter überhaupt niet voor de Vamil-regeling in aanmerking, omdat de 
staatssteungoedkeuring voor de Vamil-regeling alleen betrekking heeft op 
landbouwondernemingen. Er kan dus ook geen compensatie worden verstrekt, omdat dit 
ongeoorloofde staatssteun zou zijn. U bent akkoord gegaan met de optie om het verzoek tot 
compensatie af te wijzen. 

Het ministerie van I&M, dat verantwoordelijk is voor de Vamil, heeft, na afstemming met ELI 
(AKV), besloten zo spoedig mogelijk in overleg met de Europese Commissie te treden met het 
verzoek ook niet-landbouwbedrijven met terugwerkende kracht tot 2009 (het ingangsjaar van 
de Vamil-regeling) gebruik te kunnen laten maken van de Vamil-regeling. Daarmee zou de al 
verleende Vamil voor deze bedrijven alsnog worden gedekt en zou er ook geen reden meer zijn 
ze voor de compensatie anders te behandelen dan landbouwondernemingen. I&M heeft in 
december 2011 een gesprek gevoerd met de Rabobank, waarin dit is uitgelegd. I&M gaat nu 
nog geen terugvorderingsancties starten en staakt de uitkering van de Vamil niet.  

Omdat het onzeker is of de staatssteungoedkeuring door de Europese Commissie wordt 
verstrekt en of dit met terugwerkende kracht gebeurt (zeker gezien het feit dat dit destijds 
voor de Vamil-regeling voor landbouwers ook niet is gegeven; de oorzaak van alle ellende), 
wordt voorgesteld te wachten op uitsluitsel van de EC alvorens tot compensatie voor de 
Rabobank over te gaan. Doen we dat niet, dan bestaat een risico op een terugvorderingactie 
uit Brussel als de goedkeuring niet wordt gegeven.  
Deze boodschap is in de bijgevoegde brief aan de Rabobank opgenomen.  
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Van: 

Aan: 

i
;::

·1 tweeae liet e

o.1 tweede lid e -------
Onderwerp: 

Datum: 

Prioriteit: 

FW: Reactie EL&I op rapport Rabobank Rethinking the F&A Supply Chain 
woensdag 7 december 201116:16:33 
Hoog 

De brief over het rapport van de rabobank is ook akkoord bevonden door stas Knapen. 
Zou je de brief door willen zetten naar BBR? Hij kan nu verder de gebruikelijke route volgen. 

Alvast dank! 

Groeten, 
s.1---. 

Van: - [mailtq"11@minbuza.nl] 
Verzonaen: wo t-I:t-201116:03 
Aan: 5.1 tweecje licj e ) 
Onderwerp:�eact1e Elfü op rapport Rabobank Rethinking the F&A Supply Chain 

Heer :n.iiiili 1iil 

Deel u hierbij namensf·fl\iiieeëlel-r:I mee dat onze staatssecretaris akkoord gaat. 

Met vriendelijke groet, 

.1 tweeëleliêfe 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Directie Duurzame Economische Ontwikkeling 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
Tel +31(0)7034(! 
Fax +31(0)7034('j 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te ve1wijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by Inistake, you are requested to info1m the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

> Retouradres Postbus 20401 2599 EK Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA 's-Gravenhage 

Datum 17 januari 2012 

Betreft Rapport Rabobank: "Rethinking the F&A Supply Chain" 

Geachte Voorzitter, 

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie van EL&! geef ik, mede namens de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, via deze brief mijn reactie op het rapport 
"Rethinking the F&A Supply Chain" van Rabobank International Food & 
Agribusiness Research and Advisory. Ik zal me daarbij beperken tot de 
beschreven hoofdlijnen, maar allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de 
Rabobank voor deze bijdrage aan de discussie rond de hoge prijzen van 
agrarische grondstoffen en de handelingsperspectieven voor bedrijven in dat 
kader. 

Boodschap rapport 
De Rabobank geeft in het rapport aan, het komende decennium volatiele en 
hogere prijzen voor agrarische grondstoffen te verwachten. De belangrijkste 
oorzaken zijn volgens de Rabobank een verandering van eetpatroon in 
ontwikkelende economieën (waaronder meer vlees) ingegeven door een stijgende 
welvaart en de veranderingen in het biobrandstoffen beleid. Beide vragen 
aanzienlijke agrarische inputs. Deze voorspelling is niet nieuw, ook de FAO en 
OECD gaven in 2009 en 2010 in hun "Agricultural Outlook" de boodschap af dat de 
prijzen van agrarische producten op een hoger prijsniveau zullen blijven. Het 
rapport van de Rabobank koppelt deze verwachting aan strategieën voor de Food 
and Agribusiness supply chain voor omgang met deze nieuwe situatie. 

Spanning tussen vraag en aanbod 

Ik deel de analyse van de Rabobank dat de toename van de vraag naar agrarische 

grondstoffen zorgt voor een opwaartse druk op de prijzen. Vele factoren spelen 

daarbij een rol. De stijgende wereldbevolking en een verandering naar een dieet 

wat meer agrarische grondstoffen vraagt, zijn hier elementen uit. De laatste jaren 

is gebleken dat onder meer door de historisch gezien lage voorraden van veel 

agrarische grondstoffen gecombineerd met tegenslagen in de productie van 

bijvoorbeeld graan er prijspieken (zogenaamde spikes) zijn ontstaan. Hierover heb 

ik met uw Kamer gesproken in het AO voedselprijzen (TK 31 532 nr. 63). Door de 

naar verwachting aanhoudende groei van de wereldbevolking van nu 7 miljard 

naar mogelijk 9 miljard mensen in 2050 gecombineerd met een stijging van de 

welvaart, is een aanhoudende groei van de vraag te verwachten. Deze uitdaging 

op het punt van voedselzekerheid heeft een duidelijke link met het klimaatbeleid. 
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De benodigde sterke groei van de voedselproductie moet zoveel mogelijk 
klimaatneutraal plaatsvinden ( door adaptatie en mitigatie).  Een ‘climate smart 
agriculture’ helpt daarbij. Dat is een landbouwsector die zijn eigen bijdrage aan 
klimaatverandering vermindert en compenseert en die weerbaar wordt gemaakt 
voor de gevolgen van klimaatverandering. Het is bemoedigend dat in Durban is 
afgesproken om een inventarisatie van de gevolgen van de klimaatverandering op 
de agenda te zetten. Ik heb in 2010 de internationale conferentie “Landbouw, 
Voedselzekerheid en Klimaatverandering” in Den Haag georganiseerd om met 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden afspraken te maken 
over hoe de voedselproductie op een verantwoorde wijze en klimaatneutraal kan 
groeien. Vietnam zal, samen met ons, komend jaar met een internationaal 
gezelschap van overheden en bedrijfsleven verdere stappen uitwerken om boeren 
de middelen in handen te geven, zowel qua grondstoffen als kennis, financiering 
en markttoegang, om de voedselproductie op een ‘climate smart’ wijze te 
vergroten en voedselzekerheid naar de toekomst veilig te stellen.  

Groei productie versnellen op duurzame wijze 
De door de Rabobank gesignaleerde lagere groeisnelheid van de agrarische 
productie betekent dat de productie per hectare (in ontwikkelde economieën) de 
komende periode naar verwachting niet meer zo sterk zal toenemen als in het 
verleden het geval was. Dit in combinatie met beperkte mogelijkheden om het 
wereld landbouwareaal verder uit te breiden, maakt dat er niet automatisch aan 
de stijgende vraag kan worden voldaan. Een investering in het landbouwsysteem 
is noodzakelijk om een sprong in productie mogelijk te maken. Hieronder valt ook 
het efficiënter gebruik maken van de agrarische productie, door verspilling en 
bederf in de keten tegen te gaan. De voorspelde hogere prijzen voor agrarische 
producten kunnen voor meer rendement op investeringen zorgen waardoor 
investeringen in de landbouw aantrekkelijker worden. De sprong in productie moet 
echter op een duurzame wijze plaatsvinden. Een landbouw die meer produceert 
met minder inputs is noodzakelijk om aan de groeiende vraag naar agrarische 
producten blijvend te kunnen voldoen. Dit vraagt om inzet in Nederland maar 
vooral ook in landen die nu nog grote sprongen in productie kunnen maken, 
hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar voedselonzekere landen. In die landen 
speelt vaak dat er onvoldoende voedsel is, al dan niet in combinatie met het niet 
toegankelijk zijn in fysieke of sociaal-economische zin voor delen van de 
bevolking.  

Samenspel van partijen 
Om een duurzame groei van de beschikbare agrarische grondstoffen te bereiken is 
inzet van vele partijen nodig. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, 
financiële instellingen, internationale en maatschappelijke organisaties hebben 
ieder hun eigen rol hierbij. De topsector Agro & Food pakt deze handschoen op en 
neemt nadrukkelijk initiatief voor een verduurzaming van de voedselproductie, 
waarbij het verhogen van de output met minder inputs en het ontwikkelen van 
een productieve landbouw in voedselonzekere gebieden centraal staan. Door het 
combineren van economische voordelen voor producentenlanden en het 
Nederlandse bedrijfsleven, kan gewerkt worden aan een blijvende oplossing van 
het wereldvoedselvraagstuk. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ontwikkelen 
van bedrijvigheid en economische zelfredzaamheid in die landen zelf, inclusief 
goed functionerende markten, handelssystemen, diversificatie van productie, het 
creëren van toegevoegde waarde en toegang tot betaalbaar voedsel in eigen land 
en regio. Hierdoor kunnen deze landen zich ontwikkelen tot volwaardige partners 
in het globale handelssysteem. Nederlandse partijen kunnen met de in Nederland 
aanwezige kennis en technologie, waar toepasbaar op de schaal en aard van 



 

AKV 
Economie en Strategie 

Datum 
17 januari 2012 

Pagina 3 van 3 

bedrijvigheid in die landen, een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
een productieve en economisch rendabele landbouw in deze gebieden. Tuinbouw 
zal daar zeker een belangrijke rol in kunnen spelen en ik waardeer het dat de 
topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zich ook ambitieus opstelt in deze. 

De Nederlandse overheid stimuleert actief de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in ontwikkelingslanden. Dit beleid is omschreven in de nota Landbouw, 
Rurale bedrijvigheid en Voedselzekerheid (TK 31 250 nr. 14) en de actualisering 
daarvan (TK 31 250 nr. 76). Hierin staat beschreven dat de investeringen en 
innovatie in de landbouw moeten verbeteren, juist ook in voedselonzekere 
gebieden. Dit is verder uiteengezet in de recente Kamerbrief Uitwerking 
voedselzekerheidsbeleid (TK 32 605 nr. 54). Nederland heeft hierbij van oudsher 
een focus op het versterken van de hele productieketen. Dit zorgt voor 
economische perspectieven in zowel Nederland als in ontwikkelingslanden. 

Ik hecht eraan te benadrukken dat bij de ontwikkeling van productie in 
ontwikkelingslanden het (economisch) perspectief van de bewoners centraal 
moeten staan. Daarnaast zal aandacht moeten uitgaan naar de rol van 
kleinschalige landbouw (small holders) en kleine ondernemers. De in het rapport 
voorgestelde investeringen in land (grond) kunnen helpen deze gronden 
productief te maken ten bate van de lokale bevolking. Er zijn echter ook 
voorbeelden waarbij dit negatief uitpakt voor de lokale bevolking (landgrabbing), 
hiervoor moet gewaakt worden. Dit moet mede onderdeel vormen van de politieke 
dialoog met de overheden in ontwikkelingslanden over heldere en transparante 
wet- en regelgeving ter zake. 

Grondstoffenzekerheid 
Het Rabobank rapport beschrijft dat in perioden van relatieve schaarste er druk op 
de agrarische grondstoffenmarkten kan ontstaan waarbij overheden hun eigen 
grondstoffenzekerheid centraal zullen stellen. Dergelijk gedrag kan negatief zijn 
voor de ontwikkeling van economieën in ontwikkelingslanden. Voorts kan dit ook 
een risico vormen voor de Nederlandse economie als de aanvoer van voor 
Nederland belangrijke grondstoffen wordt belemmerd. Deze en andere 
ontwikkelingen rond grondstoffen zijn voor het kabinet aanleiding geweest het 
beleid rond grondstoffen te omschrijven in de grondstoffennotitie (bijlage bij TK 
32 852 nr.1) die dit jaar aan uw kamer is aangeboden. Hierin is ook aandacht 
voor de door de Rabobank gesignaleerde geopolitieke aspecten van 
grondstoffenzekerheid. Nederland zet zicht daarbij in om door duurzame 
ontwikkeling, wederzijds economisch aantrekkelijke projecten en strategische 
partnerschappen met producerende landen de grondstoffenzekerheid voor 
Nederland te verbeteren. 

dr. Henk Bleker 
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK ·s Gravenhage

Rabobank Nederland 

T.a.v. de heer .1
------

Intern postadres UCB 645 

Postbus 17100 

3500 HG UTRECHT 

Datum 2 4 JAN. 2012 
Betreft Vamil-regeling 

Op 15 december jl. heeft u een gesprek gehad met mevrouw :.

0 

en de heer f'-, 
5.1 tweeae lid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van 

l&M) over de Vamil-regeling. Tijdens dit gesprek is uitleg gegeven over de 
staatssteungoedkeuring die door de Europese Commissie (EC) voor de Vamil is 
gegeven (N211/2008). Deze goedkeuring heeft alleen betrekking op 

landbouwbedrijven en niet op bedrijven die geen landbouwbedrijven zijn, zoals de 
Rabobank Nederland. Hoewel het waarschijnlijk is dat het voordeel van de Vamil 

(mede) terecht komt bij een landbouwbedrijf, is er bij het toepassen van de 
Vamil-regeling voor niet-landbouwondernemingen sprake van ongeoorloofde 
staatssteun. Het Ministerie van l&M, dat verantwoordelijk is voor de Vamil
regeling, heeft toegezegd zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de EC met 

het verzoek ook niet-landbouwbedrijven met terugwerkende kracht tot 2009 (het 
ingangsjaar van de Vamil regeling) gebruik te kunnen laten maken van de Vamil
regeling. Wij steunen deze actie van harte. De Vamil-regeling speelt een 
belangrijke rol bij de bouw van steeds duu rzamere stallen en kassen, waarbij het 

in principe niet uitmaakt of er sprake is van een landbouwbedrijf. 

Zoals u weet verstrekt het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie compensatie aan bedrijven die in 2007 of 2008 hebben geïnvesteerd en 

voor die jaren niet in aanmerking kwamen voor de Vamil-regeling. Het uitkeren 
van compensatie aan niet-landbouwbedrijven zou, net als het gebruik van de 
Vamil, tot het moment dat de EC alsnog de bedoelde staatssteungoedkeuring met 

terugwerkende kracht heeft gegeven, ongeoorloofde staatsteun opleveren. 

l 111 111 111 1111111111 11111 111 1 ! 11 IH llll lllll 11 111111 111 11111 PDOCO 112 541 72 

Directie Ewopees 
Landbouwbeleid en 
Voedselzekerheid 

Prins Clauslaan 8 
2595 Al 's Gravenhage 
Postbus 20401 
2500 EK 's Gravenhage 
minlnv.nl 

Contactpersoon 

.1 tweeöe lid e 

T 0031 70 3,:n
F 0031•70•37s.,_ 

Onze referentie 
254172 



Ik heb dan ook besloten om vooralsnog geen compensatie aan niet

landbouwbedrijven te verstrekken tot het Ministerie van J&M uitsluitsel van de EC 

heeft. 

Hoogachtend, 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

Namens deze: 

5.1 tweede lid e 

Directie Europees 

Landbouwbeleid en 

Voedselzekerheid 

Onze referentie 

254172 

Pagina 2 wn 2 
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Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 
5"1lweeile lifè 

RIS 

Aan: 
staatssecretaris 

retour van STAAT
d.d.: 

'U)lf) v 
----

Van: 
directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid (ELV) 

nota economische agrarische ontwikkelingen 2012 

Aanleiding

ING Economisch Bureau en het onderzoeksbureau van de Rabobank hebben in 
maart 2012 publicaties naar buiten gebracht over agrarische en macro
economische prognoses van 2012. De artikelen zijn als bijlage toegevoegd. 

Kernpunten

Uit het rapport van ING komt naar voren dat alleen de grondgebonden landbouw 
in 2012 een krimp ten opzichte van 2011 laat zien. Verder melden ze dat de
gehele agrarische sector een groei laat zien, met gemiddeld 2,3%. 

De economen van de Rabobank voorspellen groeiherstel vanaf de tweede helft van 
2012 en stellen dat de wereldeconomie beter presteert dan verwacht. 

Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor de Nedertandse agrarische sector als 
geheel. De sector blijft ondanks de voorspelde toename van de volatiliteit redelijk 
stabiel. 

Ac=htergrond 
ING schrijft dat de productiewaarde van de agrarische sector in 2012 zal stijgen 
met 2,3%, een tractie hoger dan in 2011 (bijna ( 73 miljard). De gemiddelde 
volumeontwikkeling bedraagt 0 ,  7% - iets onder het langjarige gemiddelde - en de
prijsontwikkeling circa 1,6%. 

Hoewel door de verwachte verzwakking van de euro in de eerste helft van het jaar
de exportvolumes naar landen buiten het eurogebied kunnen toenemen, zal de 
aanhoudende druk op de consumptieve bestedingen de volumegroei in de meeste 
segmenten toch drukken. 

De groentesector noteert waarschijnlijk de hoogste waardegroei. De enorme 
prijsdalingen in 2011 vanwege de Ehec-crlsis worden normaliter volledig teniet
gedaan, waardoor een groei van ruim 15% haalbaar is. 

Pluimvee, varkens en kalveren zijn sectoren die in 2012 evenals vorig jaar een 
goede ontwikkeling van de productiewaarde laten zien. De melkveehouderij levert
na een prima 2011 wat aan waarde in. De akkerbouw gaat dit jaar een tractie 
achteruit. De fruitsector komt dit jaar weer in de plus, maar boekt samen met
de sierteelt lichte vooruitgang. 
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Europees Landbouwbeleid en 

Voedselzekerheid 

Agro-eoonom,e 

Pnns Clauslaan 8 • kruid 3 

2595 AJ Oen Haag 
Postbus 20401 

2500 EK Oen Haag 

w-.riJksoverheid.nl/eleni 

Contactpersoon 
s:-r1weeifer e 

T 070·378e<1
--

M 06·1893"'._ 
liiiiiiilt7il• monelern.nl 

Datum 

15 maart 2012 

Onze referentie 

263724 

BIJiagen 
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Economen van de Rabobank schrijven dat in de tweede helft van 2012 de 

conjunctuur naar verwachting weer aan zal trekken. De onderzoekers voorzien 

voor heel 2012 een reële krimp van gemiddeld -0, 75% ten opzichte van 2011 en 

voor 2013 een BBP-groei van 1 %. 

Voorts laten economen van de Rabobank weten dat de wereldeconomie er beter 

voor staat dan de meesten een paar maanden geleden verwachtten. De Verenigde 

Staten doen het momenteel nog steeds relatief goed en voor veel van de 

economieën die naar verwachting in een recessie zullen belanden, zal deze dip 

volgens de Rabo-economen diep noch langdurig van aard zijn. Wel is er nog 

steeds een aantal neerwaartse risico's die het herstel zouden kunnen vertragen. 

Positief is wel dat het liquiditeitsbeleid van de ECB sinds januari een duidelijke 

kentering van het economische sentiment teweeg heeft gebracht. 

Europees Landbouwbeleid en 

Voedselzekerheid 

Agro-economie 

Datum 

15 maart 2012 

Onze referentie 

263724 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De heers:, twaeaelife'
Raad van Bestuur Rabobank 
Croes�laan 18 
3521 CB UTRECHT 

Geachte heer .--v• 

• • 
1 

·Op woensdag 5 september a.s. vindt van '15.00 tot 17 .00 uur de vergadering
van de DTB pla.ats In de ministerszaal op àezuidenho'utseweg 30 (Ministerie van
Econorrii�che Zaken, Landbouw & Innovatjè), te Den H·aag. s·ijgaand treft u het
dossier aan met de agenda, de secretaria�tsnotities en de bijlagen.

Met vriendelijke groet, 
5. tweede ffd e

Directoraat-generaal 
Internationale Betrekkingen 
Directie Internationaal 
Ondernemen 

Bezoekadres 
l;le.zuldenhoutseweg 20 
2594 AV Oen Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BO Den Haag 

Overheldsidentificatlenr 
00000001003214369000 

T 070 379 89 ll (algemeen) 
www.rlJksoverheid.nVelenl 

Behandeld door 

T 070 )7ÇIT-, 
F 070 37!il'1-
"-lifï;@)minelenl.nl 

Ons kenmerk 
DGIB·IO / 12309407 

uw kenmerk 
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Brieftekst op de volgende pagina 

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer 

- 3 1 AUG. 2012 -

Paraaf 

Medeparaaf 

Datum verzending 

Uw kenmerk 

Kopie aan 

Bljlage(n) 
1 

Paraaf Postkamer 

5.1 twaede lid e 
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CZ Rouveen wil in 2015 een tweeprijzensysteem introduceren

Persbericht 19 oktober 2012 

CZ Rouveen is voornemens  om na de beëindiging van de Europese melkquotering in 2015 een 
tweeprijzensysteem in te voeren. Via dit tweeprijzensysteem wil het bedrijf de groeiambities 
van haar leden in goede banen leiden en de coöperatie op een evenwichtige manier door de 
mogelijk turbulente jaren na 2015 sturen. CZ Rouveen zal op geen enkele manier de 
groeiwensen van haar leden inperken, maar gaat wel stimuleren  om die groei geleidelijk, en zo 
veel mogelijk marktconform, te laten plaatsvinden. Het kan een betere melkprijs opleveren en 
in de toekomst extra leveringsrechten.   

Het in te voeren systeem omvat een vast te stellen leveringsrecht waarvoor in ieder geval de A-
melkprijs wordt betaald. De A-melkprijs is eveneens van toepassing voor het extra volume melk dat 
CZ Rouveen in haar kernmarkten tot waarde weet te brengen. Voor melkleveringen  die de, te 
verwachten groei in de markt, te boven gaan, moet een alternatieve afzet worden gezocht met een 
daaruit voortvloeiende B-melkprijs. Op deze wijze worden de effecten van de sterk uiteenlopende 
groeiambities van de leden melkveehouders op coöperatieve wijze opgevangen: deels collectief, deels 
terug gelegd bij de ambitieuze groeiers. 

CZ Rouveen wil met het tweeprijzensysteem haar leden aan het denken zetten over de eigen 
groeistrategie na 2015. De coöperatie is van mening dat bij een vraag-gedreven specialist als CZ 
Rouveen ook een hoge mate van marktbewustzijn bij de leden past. CZ Rouveen is te klein om de 
marktontwikkelingen in de periode na 2015 te beïnvloeden, maar het bedrijf is juist wel klein en flexibel 
genoeg, om via beleid op maat, de onderneming en haar leden evenwichtig door deze turbulente 
periode heen te leiden. 

In de week van 15 oktober zijn de leden in een zestal bijeenkomsten geïnformeerd over het nieuwe 
systeem. De eerste reacties van de leden op het voorstel waren positief. In de ledenvergadering van 6 
december zullen de leden zich uitspreken over het nieuw te voeren beleid. 

Opmerking:  
CZ Rouveen is een kleine zuivelfabriek (140 mln kg melk), met werkgebied voornamelijk ide 
gemeente Staphorst en een klein deel in Steenwijkerland.  
Dat Rouveen voor dit systeem lijkt te gaan kiezen is voor een kleine marktspeler voorstelbaar. 
Voor FrieslandCampina (80% van de NL melk) ligt dat geheel anders.  
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie 

TER INFORMATIE 

Aan retour van S.,.r �S���IS

de Staatssecretarld· : :) / '/C-

nota Inleiding Rabobank Meppel-Steenwijkerland 

Parafenroute 

Paraaf 
.1-lid 

Medeparadf Mede;,araaf 

Paraaf 

Medeparaaf 

BBR·oaraaf 5.1 tweeae l1a e .) l 1c::, 
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Aanleiding 

U houdt op dinsdagavond 30 oktober a.s. een inleiding bij Rabobank Meppel
Steenwijkerland. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Rabobank

Bestuurs- en Adviescentrum Blankenstein 140 te Me el. De ontvangst is 
vanaf 19.30 uur. 

Van ambtelijke zijde zal .1 tweedelide (06 .1 twee<lelide van de directie DAD 
aanwezig zijn. 

U wordt ontvangen door de directeur van de bank, de he 
06 .1 lwee<le lid e . .-
Het programma is als volgt: 

)Vanaf 19.30 uur Ontvangst 
20.00 - 20.15 uur Welkom en inleiding door de heer Wortelboer 
20.15 - 20.45 uur Inleiding door .1 tweede lid e, 5.1 tweede lid e

tel. 

20.45 - 22.00 uur Inleiding Staatssecretaris Bleker 'Wie melkt er in 2020?' 
met aansluitend discussie met beide inleiders 

Directoraat-generaal Agro 

Oorecue D1erII1ke Agroketens en 
01erenwel1.1Jn 

Datum 

24 oktober 20 U 

kenmerk 

CGA DAD / 12346024 

l<opie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Pa9111a J van l 



Kernpunten 

In bijlage treft u een spreektekst aan, voorbereid door Directie Communicatie. 

Voor meer informatie kunt u de bouwstenen behorende bij de spreektekst 

(bijlage) raadplegen. 

Voorts treft u als aanvullende informatie enkele onderwerpen aan die naar 

verwachting in de discussie aan de orde zullen komen: 

• Ammoniakemissie melkveestallen

Hierover is recent veel discussie geweest in Nieuwe Oogst. Betreft

portefeuille van Staatssecretaris Atsma

• Aanscherping mestaanwending

Bovengronds uitrijden op grasland op veen en klei is vanaf 01-01-2014

niet meer toegestaan, er gelden wel 3 uitzonderingen.

• Gemeente Steenwijkerland heeft recent een voorbereidingsbesluit

genomen op het Bestemmingsplan Buitengebied.

• CZ Rouveen wil in 2015 een tweeprijzensysteem introduceren

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Kenmerk 
DGA·DAO / 12346024 

-2van2 



5.1 tweeêe lief e Sa 

Spreekpunten van de staatssecretaris van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie, dr. Henk Bleker, bij 

Rabobank seminar, Meppel, 30 oktober 2012. 
-........ 1 tw-ee-.ae

__....

i --

Intro 

Wie melkt er in 2020? (titel van uw inleiding) 

• De melkrobot!

5.1 tweeae lia e 

[[En de boer struint met een schoolklasje langs de berm.

Zijn broer (het is een familiebedrijf) assisteert bij het

onderhoud van het automatische veersysteem in de

integraal duurzame stal. ]]

• Want veehouderij is dan duurzamer, innovatiever, staat

meer midden in maatschappij. Dus staan veehouders er

anno 2020 beter voor als ze ook in maatschappelijke

diensten investeren (natuur, landschap, dierenwelzijn,

waterbeheer of milieu).

• Goede uitgangspositie voor noordelijke melkveehouderij.

Eénvijfde van de 1,5 miljoen melkkoeien staat hier in

Drenthe en Overijssel (5.000 van de 93.000 Drentse

melkkoeien in Meppel, en 19.000 van de Overijsselse

240.000 koeien in Steenwijkerland).







Veehouders moeten zich voor vergunningen tot provincies 

wenden. 

• Minder fosfaat via voer. Het in de derogatie toegestane

maximum van '173 miljoen kg is de laatste jaren

overschreden. In 2011 daalde dit met 8 miljoen kg naar

171 mln kg-> is nog steeds te hoog. Zet in op nieuwe

afspraken met Europese Commissie over derogatie 2014-

2017.

\ ,vj,t,� 
--..,,- Slo/J � 

Overheid: 

• pakt kansen in Brussel (waar mogelijk).

• schept voorwaarden, zodat veehouders zich duurzaam

ontwikkelen en een boterham kunnen blijven verdienen.

• Zodat coöperaties en vormen van boerenbestuur de ruimte

krijgen.

Zu ivelindustrie/ketenpartijE�n: 

• Slaan samen de duurzame weg in

• Gaan kennis vergaren, samenwerken, partners zoeken,

experimenteren
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Bouwstenen voor de speech "Wie melkt er in 2020?" van staatssecretaris Bleker voor het 
Agrarisch Symposium van Rabobank Meppel-Steenwijkerland: op 30 oktober 2012 te Meppel. 

(Werkgebied van de bank in Overijssel, Drente en een klein stukje Friesland) 

Agrarisch symposium 

Politieke ontwikkelingen en veranderingen in de natuur volgen elkaar in rap tempo op. 

Demissionair Staatsecreatris Henk Bleker en .1 tweede lid e

.itweedeli<le, gaan op dinsdagavond 30 oktober graag met u in gesprek.

Wie melkt er in 2020? De visie van Henk Bleker 

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Een onderwerp dat ook een belangrijke 

bijdrage aan de winst kan leveren. Maar wat doet u als ondernemer? Grijpt u vernieuwingen 

aan om uw bedrijf verder te ontwikkelen? Wordt u de nieuwe architect van de gr:oene ruimte? 

2020 zal naar verwachting groener, schoner en natuurlijker worden. De zuivel:;ten is energie 

neutraal, de kringlopen gesloten, de ammoniakuitstoot gehalveerd en dierlijk mest heeft alle 

kunstmest vervangen. Is dit droom of werkelijkheid? 

Wij nodigen u graag uit 

Dinsdagavond 30 oktober verwacl1ten wij samen met u het antwoord op deze vraag te krijgen. 

Vanaf 19.30 uur ontvangen wij u graag in het Rabobank Bestuurs- en Adviescentrum, 

Blankenstein 140 te Meppel. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in ons bestuurs- en adviescentrum in Meppel. Het 

ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

Kernboodschap: 
De Nederlandse melkveehouderijsector moet zijn verantwoordelijkheid nemen om in alle 
opzichten duurzaam te worden. De door de sector bewezen maatschappelijke waarden moeten 
worden vastgehouden en andere verduurzamingswaarden moeten in snel tempo ontwikkeld 
worden. 
De sector kan hierbij rekenen op de medewerking van de overheid. 

Algemeen 

u 

t' 

Dank voor uw uitnodiging. Wil graag met u spreken over de toekomst van de 
melkveehouderij, en in het bijzonder die in dit mooie melkveehouderijgebied gebied. 
Nederland is een belangrijk melkveehouderijland. We hebben ook een sterke 
zuivelsector en we zijn giga-exporteur: 40% van onze melk gaat naar de EU en nog 
eens 20% gaat naar landen daarbuiten op de wereldmarkt. 
Jarenlang heeft de sector een stabiel melkprijsniveau gekend. In 2009 werd u 
opgeschrikt door een forse prijsdaling, zodat er voor velen een negatief inkomen 
resteerde. Gelukkig kende de melkveehouderij daarna betere tijden. Er was in 2011 
sprake van een prima melkprijs van circa 40 cent (incl BTW). Wel stegen de voerkosten 
ook fors. Maar bereid u zich er op voor dat de melkprijs de komende jaren vaak lager 
ml zijn dan het afgelopen jaar. En dus ook prijsfluctuaties. 









Aanscherpjng voorschriften mestaanwending 

U heeft op 11 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin u heeft 
aangekondigd in het kader van de PAS de voorschriften voor het aanwenden van mest aan 
te zullen scherpen. 

Op dit moment zijn de voorschriften verschillend voor grasland en bouwland, alsmede voor 
de grondsoorten zand, klei en veen. 
Belangrijkste verschil is dat drijfmest op grasland gelegen op zand- en lössgronden in de 

bodem moet worden toegediend, terwijl dat op grasland op klei en veen ook QQ de bodem 
is toegestaan. 

U heeft besloten die ongelijkheid ingaande 1 januari 2014 in die zin op te heffen 

dat drijfmest ook op grasland op klei en veen in de bodem moet worden gebracht. 

Er blijven drie uitzonderingen: 

1. Sleepslangen
2. tegelijk met de mest wordt eenzelfde volume water over de uitgebrachte mest

gesproeid.
3. Aanzuren vóór het aanwenden

Punt van aandacht bij de drie uitzonderingen is de handhaafbaarheid. 

[[LTO betreurt dat er onvoldoende duidelijk in de brief staat dat deze maatregel deel uit maakt van 

een geheel aan maatregelen in het kader van de PAS en dat de brief prematuur is nu nog geen 

besluiten zijn genomen over de overige maatregelen.)] 

---...__......,·











Bouwstenen voor de speech “Wie melkt er in 2020?” van Staatssecretaris Bleker voor het 
Agrarisch Symposium van Rabobank Meppel-Steenwijkerland: op 30 oktober 2012 te Meppel. 

(Werkgebied van de bank in Overijssel, Drente en een klein stukje Friesland) 

Agrarisch symposium 

Politieke ontwikkelingen en veranderingen in de natuur volgen elkaar in rap tempo op. 

Demissionair Staatsecreatris Henk Bleker en 

, gaan op dinsdagavond 30 oktober graag met u in gesprek. 

Wie melkt er in 2020? De visie van Henk Bleker 

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Een onderwerp dat ook een belangrijke 

bijdrage aan de winst kan leveren. Maar wat doet u als ondernemer? Grijpt u vernieuwingen 

aan om uw bedrijf verder te ontwikkelen? Wordt u de nieuwe architect van de groene ruimte? 

2020 zal naar verwachting groener, schoner en natuurlijker worden. De zuivelketen is energie 

neutraal, de kringlopen gesloten, de ammoniakuitstoot gehalveerd en dierlijk mest heeft alle 

kunstmest vervangen. Is dit droom of werkelijkheid? 

Wij nodigen u graag uit 

Dinsdagavond 30 oktober verwachten wij samen met u het antwoord op deze vraag te krijgen. 

Vanaf 19.30 uur ontvangen wij u graag in het Rabobank Bestuurs- en Adviescentrum, 

Blankenstein 140 te Meppel. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in ons bestuurs- en adviescentrum in Meppel. Het 

ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

Kernboodschap: 
De Nederlandse melkveehouderijsector moet zijn verantwoordelijkheid nemen om in alle 
opzichten duurzaam te worden. De door de sector bewezen maatschappelijke waarden moeten 
worden vastgehouden en andere verduurzamingswaarden moeten in snel tempo ontwikkeld 
worden.  
De sector kan hierbij rekenen op de medewerking van de overheid.  

Algemeen 
o Dank voor uw uitnodiging. Wil graag met u spreken over de toekomst van de

melkveehouderij, en in het bijzonder die in dit mooie melkveehouderijgebied gebied.
o Nederland is een belangrijk melkveehouderijland. We hebben ook een sterke

zuivelsector en we zijn giga-exporteur: 40% van onze melk gaat naar de EU en nog
eens 20% gaat naar landen daarbuiten op de wereldmarkt.

o Jarenlang heeft de sector een stabiel melkprijsniveau gekend. In 2009 werd  u
opgeschrikt door een forse prijsdaling, zodat er voor velen een negatief inkomen
resteerde. Gelukkig kende de melkveehouderij daarna betere tijden. Er was in 2011
sprake van een prima melkprijs van circa 40 cent (incl BTW). Wel stegen de voerkosten
ook fors. Maar bereid u zich er op voor dat de melkprijs de komende jaren vaak lager
zal zijn dan het afgelopen jaar. En dus ook prijsfluctuaties.

5.1 tweede lid e



Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
o EIND 2011 heeft de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstellen over het GLB

2014-2020 gepresenteerd. Hiermee worden de plannen voor het toekomstig GLB
vormgegeven.

o Voor de melkveehouderij verandert er het nodige met de nieuwe GLB.
De bedrijfstoeslagen zijn nu opgebouwd op historische basis en afgeleid van de
melkpremie, de dierpremies en de hectarepremie voor met name snijmais.

o Nu ontvangt een melkveebedrijf nog een bedrijfstoeslag van gemiddeld zo’n 525 euro
per ha. Voor intensieve melkveebedrijven is dat zelfs 666 euro gemiddeld.
In uw regio zijn de meeste melkveebedrijven niet intensief.

o Door de overgang van het historisch naar het regionaal model zal de oppervlakte
landbouwgrond in Nederland waarop toeslagrechten worden uitbetaald stijgen van 1,4
naar 1,8 mln hectare. Echter het totaal beschikbare bedrag stijgt niet, integendeel het
daalt met 5%. Dat resulteert uiteindelijk in een basisbetaling van 200 á 285 euro per
hectare.

o Naast de basispremie kan een vergroeningspremie van circa 125 euro worden
verkregen voor de blijvend grasland hectares. Dus heeft u permanent grasland, dan
moet dat zo blijven. Heeft u akkerland (maisland is ook akkerland), dan moet u zeven
procent daarvan reserveren voor ecologische beheer en wisselteelt.

o Ik vind de vergroening te beperkt. Zie het liever ruimer, voor meer doelen: duurzame
en innovatieve productiemethoden, integraal duurzame stallen, precisielandbouw. Is
dus gemiste kans als het huidige voorstel wordt gevolgd.
Maar ook gelijkwaardige maatregelen waarbij de Europese commissie concrete doelen
stelt waaraan groene maatregelen moeten voldoen.
Boerencollectieven moeten ook vergroeningsmaatregelen kunnen uitvoeren vindt
Nederland.
Biologische bedrijven worden per definitie als groen beschouwd. Nederland wil met
certificering de mogelijkheden uitbreiden.

o Samenvattend komt het nieuwe GLB voor de intensievere melkveehouderijbedrijven
dus globaal neer op een halvering van de bedrijfstoeslagen of omgerekend 2 á 3 cent
per kg melk. De eindsituatie moet in 2019 bereikt zijn.

o In 2012 en mogelijk tot begin 2013 zal er nog met Brussel worden onderhandeld over
deze voorstellen.

Toekomst van de veehouderij 
o Melkveehouderij is een krachtige sector die goed op de kaart staat bij de Nederlandse

burgers. En dat moet ook zo blijven!
o De veehouderij leeft bij vele burgers. Uit de vele reacties die Hans Alders kreeg als

leider van de maatschappelijke dialoog is gebleken dat er veel zorgen zijn over de
ontwikkelingen in de veehouderij.

o De belangrijkste boodschap van de heer Alders was dat niet zozeer de megastal en de
schaalgrootte het probleem is, maar de effecten van de veehouderij op de kwaliteit van
de leefomgeving, de maatschappelijke inbedding en de vraag welke
ontwikkelingsruimte de veehouderij heeft.

o Het voldoen aan (alle) wettelijke vereisten is voor veehouderijen niet toereikend voor
een license to produce. Business as usual is geen optie meer. Het huidige
verdienmodel; dat is gebaseerd op bulkproductie en een lage-kostprijsstrategie is een
doodlopende weg.

o De hele veehouderij, inclusief de melkveehouderij is dan ook toe aan de transitie naar
een toekomstbestendige, duurzame, zorgvuldige en maatschappelijk gewaardeerde
veehouderij. Om dat te bereiken zie ik een aanpak langs twee sporen:
1. Een ketengestuurde verduurzaming van de veehouderij.

Ik ben enthousiast over de aanpak die is geschetst in het advies van de Commissie
van Doorn. Maar ook andere initiatieven zoals de Duurzame Zuivelketen laten zien
hoe stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen. Door het in private
ketenkwaliteitssystemen vastleggen van maatschappelijke wensen en specifieke
behoeften van retailers op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, gebruik
van antibiotica, energie, milieu, duurzame grondstoffen.

2. Het zorgvuldig inpassen van veehouderijen in de lokale leefomgeving.
Provincies en gemeenten kunnen en moeten met het ruimtelijke ordenings- en



milieu-instrumentarium sturen op sturen op een gedifferentieerde afweging van een 
goed woon- en leefklimaat in het landelijk gebied. Dit geeft bij uitstek 
mogelijkheden voor een geleidelijke doorontwikkeling van moderne agrarische 
gezinsbedrijven.  

o Ik heb gemeenten en provincies gevraagd om ook in 2012 niet mee te werken aan
nieuwe bouwaanvragen waarbij wijzigingen in bestemmingsplannen nodig zijn voor
stallen groter dan 300 NGE.

o Ik ga er van uit dat de doorontwikkeling van agrarische gezinsbedrijven de trend zal
blijven. Maar mocht het nodig zijn vanuit andere dan ruimtelijke overwegingen, zoals
volksgezondheid, sociaal-economische effecten of ethiek, dan zal het kabinet een grens
stellen aan de omvang van bedrijven op een locatie. Het volgend kabinet zal een besluit
nemen of zo’n wettelijke voorzien ing er komt.

o Het kabinet heeft de Gezondheidsraad gevraagd een advies uit te brengen over een
beoordelingskader en eventueel in te stellen normen en maatregelen over de
gezondheidsrisico’s voor de bevolking van de blootstelling aan schadelijke micro-
organismen en endotoxinen afkomstig uit de veehouderij.
De gezondheidsraad komt zeer binnenkort met zijn advies.

o Het antibioticagebruik in de veehouderij moet vergaand teruggebracht worden. Ook
voor de melkveehouderij ligt hier een taakstelling. De doelstelling voor 2013 is een
reductie van 50% ten opzichte van 2009. Een verdergaande afname daarna is nodig.

o Duurzame stallen zijn een spil in de transitie naar een duurzame veehouderij. Ik heb de
veehouderijketens gevraagd te komen met een maatlatsystematiek waar alle nieuwe
stallen aan moeten voldoen. Richting 2020 wordt de lat gefaseerd hoger gelegd.

o Ik ben bezorgd over de afnemende weidegang. Ik ben met LTO eens dat het goede
imago van de melkveehouderij voor een groot deel te danken is aan weidende koeien
die onlosmakelijk zijn verbonden aan het Nederlandse landschap.

o Goede dat er nu een Convenant Weidegang is, ik heb dat mede-ondertekend.

milieu en leefomgeving 
o Emissies naar de lucht vanuit veehouderijen (ammoniak, geur, fijnstof) worden

gereguleerd door Europese en nationale regelgeving. Door het vermijden van overlast
verbetert het woon- en leefklimaat in het landelijk gebied. Hier is op korte termijn winst
te behalen wanneer de bevoegde overheden de bestaande regelgeving adequaat
toepassen en strikter controleren en handhaven.

o Het kabinet is bezig om samen met de provincies de Programmatische Aanpak Stikstof
op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt over maatregelen voor verdere reductie
van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden.

o Om de totale NH3-emissie te verlagen zijn generieke maatregelen nodig en er zijn
locale maatregelen nodig voor bedrijfsontwikkeling. Ik streef er naar dat normale
agrarische bedrijfsontwikkelingen door kunnen blijven gaan, zonder dat de natuur er
onder te lijden heeft.

o Door de afnemende NH3-emissie ontstaat in een regio ruimte voor economische
ontwikkeling. Voorwaarde is dat hierdoor op gebiedsniveau de Natura 2000-doelen niet
in gevaar komen. De ontwikkelingsruimte per N2000-gebied is dus verschillend.

o Generieke maatregelen zijn het aanscherpen van de eisen voor de emissiearme
mestaanwending en minder stalemissie door aanscherping van de AMvB-Huisvesting
voor nieuwbouw of uitbreiding.

o En in de melkveehouderij ook voer- en managementmaatregelen. Van iedere
melkveehouder wordt een extra bijdrage gevraagd, bovenop de stalmaatregelen.
Een aantal maatregelen zal vanaf 2014 in gaan.

o De provincie of de gemeente is het bevoegd gezag bij de vergunningverlening.

Mest 
o In 2015 wordt de melkquotering beëindigd. Dat betekent voor de melkveehouderij een

nieuwe uitdaging. Hoe gaat de melkveehouderij hier op reageren.
o De melkquotering is geïntroduceerd als EU-marktmaatregel. De productiebeperking

heeft ook bijgedragen aan de te behalen milieudoelen.



o De Tweede Kamer heeft de Visie Mestbeleid besproken en op hoofdlijnen daarmee
ingestemd. Mijn lijn is verantwoorde groei en eigen verantwoordelijkheid voor
ondernemers, binnen door de overheid gestelde kaders.

o Vanaf 2015 zal het mestbeleid langs drie sporen gestalte krijgen:
1. Evenwicht tussen mestproductie en afzet (macro, micro)
2. Voermaatregelen
3. Dierlijke mestproducten van kunstmestkwaliteit

o Evenwicht op de mestmarkt wordt bereikt door de geleidelijke invoering van verplichte
mestverwerking voor alle bedrijven met een mestoverschot (dus ook melkveebedrijven
met een overschot). Ik ben geen voorstander van dierrechten, die zijn niet meer van
deze tijd. Daarom moeten mestproductie en –afzetruimte aan elkaar gekoppeld worden.

o Alle overschotmest moet – al of niet na verwerking – buiten de Nederlandse landbouw
worden afgezet.

o Een deel van de overschotmest moet verplicht worden afgezet. Dit hangt onder andere
af van de diersoort en de veedichtheid in de regio. De percentages voor regio Oost zijn
5, 15 en 30% in respectievelijk 2013, 2014 en 2015. (Voor Noord is het 0, 5 en 10%).

o Voor verplichte afzet van het mestoverschot zult u rekening moeten houden met kosten
in de orde van 5 cent per kg extra melk.

o Met het voerspoor wil ik op korte termijn de hoeveelheid fosfaat terugdringen. Het in de
derogatie toegestane maximum van 173 mln kg fosfaat is in de laatste jaren
overschreden. In 2011 kwamen we op 171 mln kg, een daling van 8 mln kg, waarvan
de helft het gevlog is van het voerspoor.

o Met de melkveehouderij zijn via de Duurzame Zuivelketen op vrijwillige basis afspraken
gemaakt over voermaatregelen. Maar vrijwillig is niet vrijblijvend, in 2011 en 2012
moeten er klip en klaar resultaten worden geboekt.

o Die resultaten zijn hoognodig. Dit jaar voer ik met de Europese Commissie de
onderhandeling over een nieuwe derogatie voor 2014-2017. Als die derogatie er niet
komt hebben we met z’n allen een groot probleem.

Afronding 
o Voorzitter, ik ga afronden. Ik ben me er van bewust dat veel zaken de revue zijn

gepasseerd. Dat niet alle dingen bemoedigend zijn. Dat ze zelfs ‘bar ambitieus’ zijn.
Maar er liggen kansen voor de Nederlandse melkveehouderij, die kansen zult u moeten
grijpen.

o Van uw ondernemerschap wordt meer en meer gevraagd. Wees voorbereid op
prijsfluctuaties en werk aan beheerste groei van uw bedrijf.

o De richting van het toekomstig speelveld voor de melkveehouderij wordt steeds
duidelijker. Niet het melkquotum, maar de milieugebruiksruimte en de
maatschappelijke waardering bepalen straks de bedrijfsomvang en de intensiteit.

o Ga dus niet op uw lauweren rusten. Maar ga door op de weg van duurzaamheid die uw
sector, uw zuivelindustrie en de andere ketenpartijen reeds zijn ingeslagen.

o Uw sector beseft dat verduurzaming van groot belang is voor behoud van
maatschappelijke waardering en voor extra kansen om in het buitenland te excelleren
op meerwaarde en kwaliteit.
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Spreekpunten van de staatssecretaris van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, dr. Henk Bleker, bij 
Rabobank seminar, Meppel, 30 oktober 2012. 

Intro 

Wie melkt er in 2020? (titel van uw inleiding) 

• De melkrobot!

[[En de boer struint met een schoolklasje langs de berm.

Zijn broer (het is een familiebedrijf) assisteert bij het

onderhoud van het automatische voersysteem in de

integraal duurzame stal. ]]

• Want veehouderij is dan duurzamer, innovatiever, staat

meer midden in maatschappij. Dus staan veehouders er

anno 2020 beter voor als ze ook in maatschappelijke

diensten investeren (natuur, landschap, dierenwelzijn,

waterbeheer of milieu).

• Goede uitgangspositie voor noordelijke melkveehouderij.

Eénvijfde van de 1,5 miljoen melkkoeien staat hier in

Drenthe en Overijssel (5.000 van de 93.000 Drentse

melkkoeien in Meppel, en 19.000 van de Overijsselse

240.000 koeien in Steenwijkerland).

10
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GLB 

• 50 jaar GLB achter ons. Vroeger komt niet terug. Quota

niet meer richtinggevend voor ondernemers (maar

fluctuerende melkprijs en wereldmarkt). De afgelopen tijd

ging de melkprijs een stukje naar beneden, en de

voerkosten fors omhoog.

• via Europees landbouwbeleid 435 miljard euro

beschikbaar voor EU in 2014-2020. Betekent voor

veehouders een halvering (of omgerekend 2 à 3 ct per kg

melk): was de bedrijfstoeslag voor intensieve

melkveebedrijven ooit 525 en soms 666euro/ha, nu wordt

de basispremie 200 à 285 euro/ha. Vergroeningspremie

mogelijk van 125 euro/ha.

• Onderhandelingen over voorstellen tot begin 2013. NL

stemt in met beleid voor duurzame economische groei,

maar …

• uitvoering kan flexibler. Mag geen administratief

doolhof worden. Willen bijv. niet worden verplicht om

overal hetzelfde te doen.

• Mijn inzet daarbij: bij finale onderhandelingen

uitkomen op lagere afdracht.
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• Boerencollectieven moeten ook

vergroeningsmaatregelen kunnen uitvoeren

Toekomst veehouderij in NL 

• Vraagstuk ‘hoe met veehouderij om te gaan’ zal in

belangstelling blijven. Niet per definitie ‘grotere stallen’,

maar ook niet per definitie kiezen voor de kleine schaal.

Organische groei van het gezinsbedrijf. Is NL groot mee

geworden. Menselijke maat, geen excessen!

Wetsvoorstel in voorbereiding.

• Afspraken met o.a. LTO. Volgend jaar moet acht procent

van de stallen integraal duurzaam zijn. In 2015 moeten

alle nieuwe stallen dat zijn (sector werkt er een

maatlatsysteem voor uit). Einddoel: volledig duurzame

veehouderij in 2023. U behoudt er jaren voorsprong mee

op de wereldmarkt.

• Afspraken weidegang. Convenant Weidegang mede

ondertekend. Weidende koeien horen bij NL landschap.

Antibiotica 
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• antibioticagebruik moet omlaag om resistentievorming bij

bacteriën tegen te gaan.(70% minder in 2015 voor de hele

veehouderij!). Veehouders dienen antibiotica niet meer zelf

toe, tenzij ze daarover een overeenkomst hebben

afgesloten met een vaste dierenarts.

• Standaard droogzetten met antibiotica (preventief gebruik)

mag dus niet meer.

Mest/emissies/milieu 

Veehouders kunnen rekenen op eisen voor stallen, voer en het 

management (de laatste vanaf 2014). 

• vanaf januari nieuw mestbeleid waarmee de kwaliteit van

grond- en oppervlaktewater verbetert. U mag niet méér

mest produceren dan u op eigen grond (of via contracten

met andere landbouwers en mestverwerkers) kwijt kunt.

• Verplichte gedeeltelijke afzet overschotmest hangt af van

dierdichtheid. Voor regio Oost loopt het op van 5%, 15%,

naar 30%, en voor Noord van 0%, 5% naar 10% in 2013,

2014 en 2015.

• Met provincies werken we maatregelen uit om emissies te

beperken (de Programmatische Aanpak Stikstof).
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Veehouders moeten zich voor vergunningen tot provincies 

wenden. 

• Minder fosfaat via voer. Het in de derogatie toegestane

maximum van 173 miljoen kg is de laatste jaren

overschreden. In 2011 daalde dit met 8 miljoen kg naar

171 mln kg -> is nog steeds te hoog. Zet in op nieuwe

afspraken met Europese Commissie over derogatie 2014-

2017.

Slot 

Overheid: 

• pakt kansen in Brussel (waar mogelijk).

• schept voorwaarden, zodat veehouders zich duurzaam

ontwikkelen en een boterham kunnen blijven verdienen.

• Zodat coöperaties en vormen van boerenbestuur de ruimte

krijgen.

Zuivelindustrie/ketenpartijen: 

• Slaan samen de duurzame weg in

• Gaan kennis vergaren, samenwerken, partners zoeken,

experimenteren
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Veehouders: 

• Zijn ondernemers van wie veel wordt gevraagd (inspelen

op prijsfluctuaties, groei van bedrijf)

• Houden draagvlak in de maatschappij

Veehouderij: 

• Wordt in 2020 duurzamer, innovatiever, staat midden in

maatschappij.
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Geachte heer 

Van donderdag 17 januari t/m zondag 26 januari 2013 vindt de 
Internationale Grüne Woche (IGW) plaats. Nederland is voor de 60e keer 
deelnemer aan de beurs en is in 2013 partnerland. Op de Messe zal 1200 
vierkante meter beursvloer worden ingericht om de Nederlandse land- en 
tuinbouw onder de aandacht te brengen van de bezoekers van de beurs. 
Het Nederlandse motto voor de IGW 2013 is  
Partnerland Niederlande: Qualität wächst in Holland. 

De IGW biedt een uitstekende gelegenheid om met elkaar van gedachten 
te wisselen over de Nederlandse land- en tuinbouw. Naast een aantal 
captains of industry zullen ook parlementariërs deel uitmaken van de 
Nederlandse delegatie die van 17 t/m 19 januari de beurs zal bezoeken.   

Ik wil u uitnodigen om de volgende activiteiten bij te wonen als gast van 
het Ministerie van Economische Zaken: 
- VIP plaats bij de officiële opening van de IGW op 17 januari om 18.00

uur. Nederland zal de openingsshow aanbieden;
- partnerlandreceptie, aansluitend op de openingsshow om 19.30 uur;
- trade dinner op vrijdag 18 januari om 19.30 uur in de Meistersaal

(Adres: Köthener Straße 38, 10963 Berlin)

U kunt zelf drie relaties meenemen om aan dit programma deel te nemen. 
Tijdens de openingsshow zullen zij niet in hetzelfde VIP gedeelte als u 
zitten, maar wel in de buurt. In verband met het aanmelden van uw 
relaties om toegang te krijgen tot de speciaal voor Nederland 
gereserveerde plaatsen in de Messe verzoek ik u om de namen van deze 
personen uiterlijk vrijdag 4 januari 2013 door te geven aan mw.  

 @mineleni.nl / 06- ). Het is 
overigens niet de bedoeling dat u uw partner als relatie meeneemt. 

De kaarten worden niet vooraf toegestuurd, maar zullen voorafgaand aan 
de openingsshow worden verstrekt. Kosten voor reis en verblijf zijn voor 
uw eigen rekening.  

Directoraat-generaal Agro 
Directie Europees 
Landbouwbeleid en 
Voedselzekerheid 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez 

Behandeld door 

T 0317037
F 070 378 

@mineleni.nl

Ons kenmerk 
DGA-ELV / 12382006 

Bm: 12381859 

Uw kenmerk 
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Europees 
Landbouwbeleid en 
Voedselzekerheid 

DGA-ELV / 12382006 

Tenslotte wil ik u attenderen op het Global Forum for Food and Agriculture 
(GFFA) dat op vrijdag 18 januari wordt gehouden en op het 
Wirtschaftsgipfel dat op zaterdag 19 januari plaats zal vinden. Wellicht 
zijn deze workshops voor u en uw relaties interessant om te bezoeken. 

Ik zou het zeer op prijs stellen als u onze gast zou willen zijn tijdens de 
IGW 2013. 

Met vriendelijke groet, 

H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 

Voor deze, 

5.1 tweede lid e
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Ministerie van Economische Zaken 

TER ONDERTEKENING 

Aan de Staatssecretaris 

nota Toelichting reactie op artikel "Rabobank: kansen voor 
vernieuwing glas" 

Parafenroute 

Paraaf 

DG AGRO 
Paraaf 
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BBR·paraaf 5.1 tweede lid :!.IS 

Aanleiding 

Paraaf 

Medeparaaf 

De Tweede Kamer vraagt u om een reactie op het artikel: "Rabobank: kansen 
vernieuwin glas". In dit artikel geeft dhr. .1 tweede lid e

aan dat de Rabobank het Stallingsbedrijf Glastuinbouw 
..... ..,,......,.......,...,.,,;=,,,.,,.:.,-J Nederland {SGN) van middelen wil voorzien. Mits de overheid garant staat. De 
heer ._,_,. geeft ook al een financiële bron voor deze garantie, te weten de 
middelen die EZ hee� gereserveerd voor de Garantstelling Landbouw, waar 
momenteel weinig op wordt aangevraagd. 

Verzoek 

Ik verzoek u bijgaande brief aan de Tweede Kamer (DGA-PAV/13077477) te 
ondertekenen. 

Toelichting 

In de brief verwijst u naar uw Visie tuinbouw die u voor de zomer aan de Tweede 
Kamer wilt sturen. Verder verwijst u naar een eerdere brief aan de Tweede Kamer 
van 8 januari 2013 waarin u heeft laten weten in de visie aandacht te besteden 
aan de moties van de voormalige leden De Mos en Koopmans die raken aan 
genoemde problematiek. U geeft aan dat u In deze visie het complete beeld 
inclusief de In te zetten instrumenten wilt weergeven en dat daarbij op genoemde 
aspecten zal worden Ingegaan. 

Nadere achtergronden 

De aangehaalde moties zijn twee breed gedragen moties aangaande 
herstructurering en sanering van de glastuinbouw. In de eerdere brief van 8 

Dir@.et.oraat-generaal Agro 

Directie Plantaardige Agroketens 

en Voedselkwaliteit 

Auteur 

�-1 tweede lid e
- §�?}'-
�-1 tweede lid e,i,mlnez.nl 

Datum 

26 april 2013 

Kenmerk 

DGA·PAV / 13077518 

BHM 13079672 

81Jlage(n) 
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januari jl. meldt u al dat de middelen waar de motie Koopmans naar verwijst (het 
voormalige ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw) reeds zijn 
verplicht en dus niet vrij beschikbaar zijn voor borgstelling voor herstructurering 
van de glastuinbouw. waarbij komt dat het aantal aanvragen voor nieuwe 
garanties op dit moment wel zeer laag is, maar het aantal en de omvang van de 
verliesdeclaraties is historisch hoog. Hiermee wordt het beschikbare budget voor 
de Garantstelling Landbouw snel lager. 

Op dit moment wordt binnen EZ bezien op welke manier moet worden omgegaan 
met de huidige belangen van het Ministerie (en het Productschap Tuinbouw) in de 
commanditaire vennootschap SGN. Hierbij wordt tevens bezien wat de 
mogelijkheden voor de toekomst zijn. Dit kan mogelijk al worden gemeld in de 
Visie tuinbouw.,.. 

Door de financieringsrol die banken spelen bij de sanering en ontwikkeling van 
glastuinbouwbedrijven en -gebieden fungeren deze banken in feite zelf als een 
stallingsfonds. Met een garantie aan de Rabobank, zoals in het artikel bedoeld, 
wordt in feite vooral de bank ondersteund! Een eventuele overheidsgarantie aan 
de RABO zal moeten worden getoetst aan de staatssteunkaders; de 
mogelijkheden zijn beperkt. Publieke interventie is daarom niet wenselijk en niet 
noodzakelijk. 

Ambtelijk dulden wij deze persuitlating van de Rabobank als een gezamenlijke 
politieke lobby van Rabobank en LTO Glaskracht via met name de CDA-lijn, die 
gericht is op het beschikbaar krijgen van meer geld (borgstelling) voor de 
glastuinbouw. 

Directoraat-generaal Agro 

Directie Plantaardige Agroketens 
en Voedselkwaliteit 

Kenmerk 

DGA-PAV / 13077518 
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Van: 
Verzonden: donderdag 2 mei 2013 17:19 
Aan: 
Onderwerp: RE: Tas van de staatssecretaris vrijdag 3 mei 

Dag  

Ik ben akkoord met de brief. 

groet 

Van: 
Verzonden: donderdag 2 mei 2013 17:17 
Aan: ; RRE Directie Secretariaat; 
CC:  
Onderwerp: RE: Tas van de staatssecretaris vrijdag 3 mei 

dag 

Je kent de brief, op verzoek van  vraag ik wegens de strakke planning een telefonisch 
akkoord of via de mail. 

, dit geldt ook WJZ. 

Graag verneem ik van jullie of dit gaat lukken. We halen dan de tas van morgen zeker op deze 
manier. 

met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV)
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73
doorkiesnummer: 070-379  

Bij bezoek aan het ministerie is een geldig identiteitsbewijs verplicht.

Van: )  
Verzonden: donderdag 2 mei 2013 16:27 
Aan: RRE Directie Secretariaat 
CC: ) 
Onderwerp: Re: Tas van de staatssecretaris vrijdag 3 mei 
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Beste  
Vanuit PAV komt mogelijk voor deze tas nog voor medeparaaf bij ons behandelmap 
13079672 (beantwoording TKvraag over vakbladartikel met Rabo-uitlatingen over 
garantstelling voor Stallingsbedrijf Glastb NL). 
I.v.m. strakke planning die ik hieronder lees en dat 14e pas volgende tas gaat (termijn
antwoord 15 mei) geef ik hierbij alvast door dat deze brief wat mij betreft akkoord is
(mijn opmerkingen zijn verwerkt), zodat jij als brief komt direct met  kunt schakelen.

Bij voorbaat dank! 

Met hartelijke groet, 

(Dit bericht is onderweg verzonden vanaf mijn Blackberry) 

Van: RRE Directie Secretariaat  
Verzonden: Thursday, May 02, 2013 02:40 PM W. Europe Standard Time 
Aan: RRE Alle Medewerkers  
Onderwerp: Tas van de staatssecretaris vrijdag 3 mei  

De tas van de staatssecretaris sluit op vrijdag 3 mei 2013 om 12:00 
uur: 

Tas wordt naar Enschede gebracht en er zit dus GEEN rek in deze tastijd !

De eerstvolgende tas gaat op dinsdag 14 mei.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
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retour van STAATSSECRETARIS 

dd. : ;2bf9I 1,
Ministerie van Economische Zaken 

TER INFORMATIE 

Aan de Staatssecretaris .flweedeli 

nota Rabobank en FAO tekenen overeenkomst 

Parafenroute 

Medeparaa 

#,[ 

_,_lid 

Paraaf 

DG Agro 

Medepara 

Paraaf 

Medeparaaf 

,.,-4,e,.r � ,,_ � l""-4 n--R r � 't.,. w-<-� 
� 11'(,r/� ,,V<."'-'< ,,_,,,. u=.....; (" ,,.r-c.d. c;.w � CT\ �Y 
a/4 � l.a4I � ?) 

Graag Informeer Ik u dat Rabobank Foundation en FAO op 20 september een 
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. De twee organisaties gaan 
samenwerken op het terrein van financiering, kennis en innovatie. De focus ligt op 
Ethiopië, Kenia en Tanzania. Dit is de eerste samenwerkingsovereenkomst van 
FAO met een private partij onder de nieuwe FAO private sector partnership 
strategie. 

De samenwerking Is gericht op kleine boeren. In Ethiopië en Kenia zal Rabobank 
vooral ondersteuning bieden aan het opbouwen en versterken van coöperaties in 
meer afgelegen gebieden, opdat zij een betere onderhandelingspartner zijn voor 
lokale banken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Nederlandse Coöperatie 
model waarbij transparantie en democratisch leiderschap centraal staan. In 
Tanzania is de samenwerking gericht op de keten (verbinden van boeren met de l 
markt). Rabobank heeft zowel In Tanzania als in Kenia een belang in een lokale 
bank. De samenwerking geschiedt hoofdzakelijk 'in kind'. 

DG-FAO .1 tweede lid e gaf na ondertekening aan dat beide organisaties 
elkaar goed aanvullen. Hij doelt daarbij vooral op de ervaring van Rabobank met 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Europees 

Landbouwbeleid en 
Voedselzekerhei,CI 

Auteur 

Datum 

23 september 2013 

Kenmerk 

DGA·ELV / 13160969 

BM 13161894 

Kopie aan 

Bljlage(n) 

financieel risico management, kredieten investeringsfondsen en coöperaties. FAO IJ en Rabobank zien dit als een eerste stap op weg naar verdere samenwerking. Van ,z <.J,o t� 
9 t/m 13 december brengt HM Maxima een veldbezoek aan aantal Afrikaanse O 1cJ � ,.i..f "'
landen. Mogelijk wordt dan ook aandacht besteed aan concrete uitvoering en � <:P- ,) ,,) 
vormgeving van de samenwerking tussen FAO en Rabobank die zichtbaar moet &',�#88

� 
worden in versterking van de positie van kleine boeren. Il' 
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TER ADVISERING 

Aan de Staatssecretaris 

nota 

Parafenroute 
Paraaf 
Ir. R.P. Lapperre 
Olrec1eur ELV 
Medeparaaf 

S.1 

Rabobank Centraal Twente en Rabo Eschede

Haaksbergen -+· 3 LTO afdelingen 
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Op dinsdag 11 maart 2014 bent u van :20.00 tot 22.00 uur spreker op een //trr1. �d,�t. 
agrarische informatie avond in zaal Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde. Deze d_ ,,J�Ï�'--J 
avond wordt georganiseerd door LTO Hof van Twente, LTO Midden-Twente en LTO wlÎ u kv'/1-rl
Haaksbergen, samen met Rabobank Centraal Twente en Rabobank Enschede- J-K.t:.Ul-j O?T./ v
Haaksbergen. (/ ,. 

Samen met CDA lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Esther de Lange, 
geeft u uw visie op actuele thema's in de landbouw. De bijeenkomst is besloten. 
Er is geen pers uitgenodigd. 

De uitnodiging is als bijlage toegevoegd. 

Advies 

Tijdens de avond zullen er door de debatleider/interviewer .1 tweeae lid e 

vragen worden gesteld. Beide sprekers kregen vooraf de mogelijkheid om vragen 
in te dienen. In overleg met directie communicatie (speechschrijver ITiïiiiiiië' 

5'.llv,eed""'l"e""l'li""d"-=e------en woordvoerder .1 tweecje li e zullen de volgende vragen over 
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duurzaamheid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en toekomst van de 
Nederlandse landbouw aan u gesteld worden: 

Duurzaamheid 

1. Waarom die focus op duurzaamheid? Is dat geen modeverschijnsel dat over
een paar jaar weer van de agenda wordt afgevoerd?
2. Wat merkt Nederland en in bijzonder agrarische sector daarvan?
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
1. Waarom wil u in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar de flat
rate (het gelijke hectarebedrag)? Daarmee komen we op achterstand ten opzichte
van bijvoorbeeld België en Frankrijk waar bijvoorbeeld kalverhouders en
intensieve melkveehouders worden ontzien.
2. Waarom vult u de vergroening zo streng in? U geeft veel minder mogelijkheden
dan andere landen om de vergroening in te vullen op bouwland.

Toekomst van de Nederlandse Landbouw 
1. U heeft twee kinderen. Zou u één van hen, of alle twee, aanraden om boer te
worden?
2. Heeft de landbouw nog wel toekomst In Nederland?

Enkele antwoordsuggesties op bovenstaande vragen zijn ter advisering als bijlage 
toegevoegd. 

Toelichting 

De bijeenkomst heeft een regionaal karakter. Focus zal liggen op de toekomst van 
het landbouwbeleid voor de regio Twente. Onderstaande enkele agrarische 
kenmerken van Twente: 

o Relatief hoge grondprijzen en relatief kleine boerderijen.
o Melkveehouders verhuizen naar Drenthe (wordt door Twentenaren ook wel

Noord Twente genoemd) om daar een nieuw bedrijf te stichten.

o Het landschap van Twente kent enerzijds intensieve landbouw en anderzijds

de natuur van het coulisselandschap, dat zich kenmerkt door bossen,
stuwwallen, essen en beken.

o Tussen nu en 2032 zal naar verwachting op 900 van de 1200 bestaande erven
in Noordoost Twente een transformatie plaats vinden van een agrarisch bedrijf

naar een hobbymatig bedrijf of zal de agrarische activiteit volledig worden
afgebouwd. Slechts 300 erven zullen in 2032 een volwaardig agrarisch bedrijf
huisvesten.

o Deze transformaties zullen zich in heel Noordoost Twente voordoen en zullen
naar verwachting in de komende 10 jaar leiden tot het vrijkomen van
opstallen met een oppervlakte van 600.000 m2. Dit komt overeen met het
oppervlakte van bebouwde kom van Geesteren.

Het Is tevens mogelijk dat de verkiezingen voor het Europees Parlement 
besproken zullen worden. Esther de Lange is lijsttrekker namens het CDA en 
Hengevelde is de woonplaats van Annie Schreijer-Pierik, lijstduwer namens het 
CDA. Beide kandidaten voor het Europees Parlement hebben sterke affiniteit met 
de agrarische sector. Esther de Lange is plaatsvervangend lid van de 
landbouwcommissie van het Europees Parlement, maar was ten tijde van de 

stemmingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 23 januari 
2013 en 30 september 2013 niet aanwezig. Annie Schreijer-Pierik is 
varkenshoudster en was in de periode 1998-2010 lid van de Tweede Kamer, 
waarvan ruim vier jaar voorzitter van de vaste commissie Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit 
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Antwoordsuggesties t.b.v. de agrarische informatie avond 
(LTO/Rabobank Twente) 

.h. Datum: 11 maart 2014, van 20.00 tot 22.00 uur 
Locatie: zaal Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde 
Interviewer: 5.1 tweede lid e 

Duurzaamheid 
Vraag: 
a. Waarom die focus op duurzaamheid? Is toch een
modeverschijnsel dat
over een paar jaar weer van de agenda wordt afgevoerd?
b. Wat merkt NL en in bijzonder agrarische secto.r daarvan?

Antwoordsuggesties: 
• Duurzaamheid geen modegril, maar bittere noodzaak.
• 2050 9 miljard monden om te voeden.
• Vraag naar vlees en melk stijgt.
• Heeft gevolgen voor omgeving, klimaat, natuur.
• Schaarste aan grondstoffen water, land, mineralen en energie.
• Gevaar: we eten onze aarde helemaal op.

Roer moet om. Twee keer meer (produceren) met twee keer minder 
(grondstoffen). Moeten efficiënter, slimmer omgaan met grondstoffen en 
productiemiddelen. Ter behood en bescherming van natuur en 
biodiversiteit. 

Verduurzaming van ultiem belang voor het voortbestaan. Ligt 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verduurzaming is ook economische 
verduurzaming. Economische groei die herhaalbaar, circulair en niet 
uitputtend is. 

NL heeft kennis en kunde in huis. Sterk ontwikkelde, technologisch 
hoogwaardige landbouwsector. Plus initiatiefrijke ondernemers. 
Broodnodig: verder innoveren, minder en anders gebruikmaken van 
energie. 

Dus vinger aan de pols houden bij de verduurzaming van de productie, de 
ketens en de consumptie. Maar ook breder: 

A. In mondiaal verband:
• NL aanjager van discussie over duurzame landbouwproductie en

mondiale voedselzekerheid.
• NL één van de grondleggers van Alliance for Climate Smart

Agriculture, geeft hulp bij introductie van 'kfimàatslimme'
landbouwtechnieken. Goed voor meer productie en minder uitstoot
van broeikasgassen. Samen met Clinton Foundation helpen
Afrikaanse boeren.
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Vragen LTO leden aan Staatssecretaris Dijksma met 
antwoordsuggesties 

Hengevelde 11 maart 2014 

Vraag: 
Waarom heeft u geen vertrouwen in de intensieve sectoren? 
Deze sectoren worden opgezadeld met dierrechten en 
mestverwerking. 

Mogelijk antwoord: 
• Het blijft mijn ambitie om de dierrechten af te schaffen.

• Voorwaarde is dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit
beschikbaar is om het mestoverschot op te lossen.

• Dit mestoverschot groeit nog tot en met 2015 door
aanscherping van met name de fosfaatgebruiksnormen
richting evenwichtsbemesting.

• Die zekerheid is nu nog niet (blijkt uit de analyse door het
Planbureau van de Leefomgeving van het sectorplan
'Koersvast richting 2020').

• Daarom voorlopig extra zekerheid in de vorm van
dierrechten voor varkens en pluimvee.

• De evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 moet
uitwijzen of afschaffen per 1-1-2018 verantwoord is.

• Eventueel aanvullend: De Europese Commissie dringt er
bij Nederland op aan om blijvend te sturen op de omvang
van de dierlijke productie en het fosfaatproductieplafond
2002 (dat als voorwaarde is verbonden aan de derogatie)
te respecteren.
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Vraag: 
Verwacht u dat er 2015 voldoende mestverwerinkscapaciteit 
gerreed is?  
En zo nee krijgen we dan alsnog dierrechten? 

Mogelijk antwoord: 
• Het blijft mijn ambitie om de dierrechten af te schaffen.

• Voorwaarde is dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit
beschikbaar is om het mestoverschot op te lossen.

• Dit mestoverschot groeit nog tot en met 2015 door
aanscherping van met name de fosfaatgebruiksnormen
richting evenwichtsbemesting.

• Die zekerheid is nu nog niet (blijkt uit de analyse door het
Planbureau van de Leefomgeving van het sectorplan
'Koersvast richting 2020').

• Daarom voorlopig extra zekerheid in de vorm van
dierrechten voor varkens en pluimvee.

• De evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 moet
uitwijzen of afschaffen per 1-1-2018 verantwoord is.

• Eventueel aanvullend: De Europese Commissie dringt er
bij Nederland op aan om blijvend te sturen op de omvang
van de dierlijke productie en het fosfaatproductieplafond
2002 (dat als voorwaarde is verbonden aan de derogatie)
te respecteren.



Vraag: r-�] heeft e_en fokbedrijf,•-• er,u::-: zijn vermeerd��ars.
J woont in Hof van Twente, in N1Jmegen en [ in Den 

Bosch. Als alle drie slachtzeugen willen afvoeren kan/mag dit 
op één voertuig. 

Ik kom dus met dieren van .nwee11e op het bedrijf van , __ ,. en 
:,_liifi! ---

Nu willen )_., en ·-- allebei fokmateriaal van [lweedelêfe kopen. Ze 
kopen ieder een beer, broertjes van elkaar. Deze dieren liggen 
al bijna en jaar bij elkaar in hetzelfde hok. 

De logica zegt nu dat ik beide beren op een voertuig laadt en 
ze, in 1 rit, naar de beide vermeerderaars breng. De wet zegt: 
eerst 1 beer naar Nijmegen brengen, terug naar huis komen en 
dan de andere beer naar Den Bosch brengen. 

Welke veterinaire, milieukundige, dierwelzijn of ander reden ligt 
hier aan te grondslag? 

Mogelijk antwoord: 
• De reden voor 1 op 1 vervoer voor varkens tussen

bedrijven (niet zijnde slacht) is gelegen in de preventie
regeling.

• Het doel van de regeling is om de verspreiding van
dierziekten te voorkomen.

• Preventieve maatregelen om zo bijvoorbeeld eventuele
verspreiding van varkenspest te voorkomen zijn daarbij
van groot belang. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
in het aantal varkens van het transport.
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Vraag: 
Welk veterinair verschil zit er tussen biggen en zeugen als ze 
allebei voor export gaan?  
(Op de exportplaats komen de biggen wél allemaal bij elkaar te 
liggen....) 

Mogelijk antwoord: 

• Dit is in de VVL (Verordening Varkensleveringen)
geregeld. Bijladen is niet mogelijk, maar slachtzeugen
mogen van maximaal 3 bedrijven worden aangevoerd in 1
wagen op een VC ((export)verzamelcentrum).

• Voor slachtzeugen is deze uitzondering gemaakt omdat
per bedrijf maar enkele dieren afgevoerd worden en de
dieren anders niet op rendabele wijze naar een VC
vervoerd kunnen worden.

• Het is dus eigenlijk een tegemoetkoming aan de sector en
niet zozeer een veterinair verschil.
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Vraag: 
Ik mag/kan probleemloos runderen uit Bozen (Italië) 
aanvoeren, ze komen daar van de markt waarop tegelijkertijd 
ook paarden, kalveren en varkens aanwezig zijn. Koeien van de 
markt in Leeuwarden mag ik niet aanvoeren.  

Kunt u dit veterinair/dierwelzijn uitleggen? 

Mogelijk antwoord: 
• Ook hier ligt de reden in de preventie regeling.

• Nationaal hebben we afspraken gemaakt de risico's op
verspreiding van dierziekten zoveel mogelijk te beperken.

• Daarbij gaan we op een aantal punten verder dan de EU
regelgeving.
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Vraag: 
Als de Europese subsidies voor de Nederlandse landbouw 
minder worden kunnen wij nog wel concurreren  
met andere Europese landen waar geen grond tekorten zijn? 

Als er geen premies meer zijn zullen onze producten duurder 
moeten worden, dat versterk de afzet niet.     

Mogelijk antwoord: 
• Het GLB is van groot belang bij de verduurzaming en ontwikkeling

van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het kabinet zet daar met
het nieuwe GLB op in, voor het behoud en de versterking van de
wereldpositie van het Nederlandse agrocluster.

• Met de afspraken over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zijn de
GLB-budgetten van de lidstaten van de EU voor de periode 2014-
2020 vastgesteld. Daarbij is het totale GLB-budget verlaagd en
wordt het anders verdeeld over de lidstaten. Daarbij is de richting
dat de steunbetalingen per ha meer naar het Europese gemiddelde
toe gaan. Omdat de Nederlandse boeren bijna het hoogste bedrag
aan steun per hectare ontvangen vond ik het acceptabel dat alle
lidstaten wat meer naar het gemiddelde toegroeien en Nederland
iets minder krijgt. Desondanks blijft de steun voor de Nederlandse
landbouwers aanzienlijk: Voor directe betalingen voor het
kalenderjaar 2014 gaat het om €793 miljoen, in 2015 €781 miljoen
en verder aflopend tot €732 miljoen voor het kalenderjaar 2019
(EU-budgetjaren 2015, 2016 respectievelijk 2020).

• De uitgaven in het kader van het markt- en prijsbeleid kennen geen
plafond, maar afgaande op de betalingen over 2012 en rekening
houdend met de afgeslankte interventiemaatregelen bedraagt de
raming voor 2014 voor Nederland maximaal €150 miljoen.

• Voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is voor de
periode 2014-2020 voor Nederland €607 miljoen (per jaar circa €85
miljoen) beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

• Kortom: De Europese steun blijft ook onder het nieuwe GLB nog
aanzienlijk en helpt bij het tot stand komen van een zo veel
mogelijk gelijk speelveld binnen Europa.
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Vraag: 
Koudmerken moet blijven tot na 2016. Wat is uw reactie 
daarop? 

Mogelijk antwoord: 
• Ik snap uw wens om een dier individueel te herkennen.

• De meeste van uw collega's, namelijk zo'n 90 procent
maakt al gebruik van een alternatief voor het
koudmerken. Bijvoorbeeld een hals- of pootband.

• Niet iedereen vindt dit een goed alternatief. Ik heb
daarom ook aangegeven dat ik wel bereid ben om met u
in gesprek te gaan over alternatieven, en als het nodig is
zal ik nader onderzoek ondersteunen.

• Mijn streven is en blijft om ingrepen die niet nodig zijn
zoveel mogelijk achterwege te laten. Ook koudmerken.

• Ik heb ook de Raad van Dieraangelegenheiden gevraagd
naar deze ingreep te kijken.

• Bij de afweging kom ik tot de conclusie dat de ingreep de
integriteit van het dier aantast, de ingreep is vanuit het
dier niet noodzakelijk, en voor individuele koeherkenning
zijn er alternatieven of kunnen alternatieven ontwikkeld
worden. Daarom wordt de ingreep verboden.
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Vraag: 
Wilt u nog agrariërs, met name vleeskuikenhouders, 
overhouden in Nederland?  

Mogelijk antwoord: 
• De agrosectoren leveren een belangrijke bijdrage aan de

Nederlandse economie en welvaart en spelen een
belangrijke rol in het landelijk gebied.

• De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd
geroemd om ondernemerschap, vakmanschap en
innovatie.

• Ik zet mij er dag en nacht voor in om de land- en tuinbouw
te versterken binnen de randvoorwaarden die markt en
maatschappij stellen.
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Vraag: 
Kunt u eens zorgen voor minder regeltjes? Er wordt al tijden 
gezegd dat het minder zal worden maar tot nu toe is dat niet 
zo.  

Mogelijk antwoord: 
• Mijn beleid is erop gericht om de regeldruk en de

administratieve lasten verder te verminderen waar dat
mogelijk is.

• Verreweg de meeste regelgeving is in Brussel vastgesteld
en daar ben ik aan gehouden.

• Ik ben terughoudend met nationale koppen; alleen als het
echt nodig is zal ik hiertoe overgaan.
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Vraag: 
Kunt u ervoor zorgen dat de burgers in het buitengebied 
agrarische ondernemers meer kansen biedt en niet meer 
regeltjes komen om agrariërs de kansen ontneemt om nog een 
onderneming te hebben?   

Mogelijk antwoord: 
• Het omgevingsbeleid is primair de verantwoordelijkheid

van provincies en vooral gemeenten. Daar ga ik niet over.

• Wel constatering dat een goede relatie en inbedding in de
lokale omgeving van levensbelang is voor het
toekomstperspectief van bedrijven.

• Dit vraagt een open houding van ondernemers naar de
directe omgeving. Daar ligt primair een
verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf en daar is
nog een wereld te winnen.
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Vraag: 
Waarom worden de pluimveerechten niet afgeschaft in 2015? 

Mogelijk antwoord: 
• Het blijft mijn ambitie om de dierrechten af te schaffen.

• Voorwaarde is dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit
beschikbaar is om het mestoverschot op te lossen.

• Dit mestoverschot groeit nog tot en met 2015 door
aanscherping van met name de fosfaatgebruiksnormen
richting evenwichtsbemesting.

• Die zekerheid is nu nog niet (blijkt uit de analyse door het
Planbureau van de Leefomgeving van het sectorplan
'Koersvast richting 2020').

• Daarom voorlopig extra zekerheid in de vorm van
dierrechten voor varkens en pluimvee.

• De evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 moet
uitwijzen of afschaffen per 1-1-2018 verantwoord is.

• Eventueel aanvullend: De Europese Commissie dringt er
bij Nederland op aan om blijvend te sturen op de omvang
van de dierlijke productie en het fosfaatproductieplafond
2002 (dat als voorwaarde is verbonden aan de derogatie)
te respecteren.

• Er is onvoldoende zekerheid over rendabele
verwerkingscapaciteit voor pluimveemest na het aflopen
van de MEP-subsidie voor de Biomassacentrale in Moerdijk



12 

Vraag: 
Wat is de stand van zaken i.v.m. de 4 dagen regel in de 
varkenshouderij? 

Mogelijk antwoord: 
• Naar aanleiding van de discussie en vragen in de Tweede

Kamer tijdens het AO Landbouwraad op 11 februari, direct
na het aanbieden van de LTO en NVV petitie, is een
deskundigengroep om een onafhankelijk advies gevraagd.

• Deze groep heeft zich over de door LTO en NVV
gesignaleerde problemen gebogen, en op basis van de
beschikbare kennis een advies uitgebracht. Dit advies is
mij afgelopen vrijdag (7 maart) aangeboden.

• Mede op basis van dit advies zal ik op korte termijn een
gesprek met LTO en NVV voeren over de gesignaleerde
problemen en de oplossingsrichtingen.

• Inhoudelijk wil ik op dit moment nog niet ingaan op dit
rapport, omdat ik dat eerst met LTO en NVV wil
bespreken.
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Vraag: 
Door onze exportpositie zijn we genoodzaakt voor te blijven 
lopen qua duurzaamheid en ontwikkeliingen in de  
melkveehouderij. Wordt dit op europees niveau ook zo gezien 
en gewaardeerd? 

Mogelijk antwoord: 

• De maatschappelijke waardering blijkt uit het koopgedrag
van burgers in Nederland en op de kwaliteitsmarkten in
Noordwest Europa en uit zich in een eerlijke prijs voor de
producten.

• Het initiatief voor de verduurzaming komt vanuit de markt
en de ketens. Met een sterke ketenbenadering
onderscheidt de sector zich binnen Europa.

• Het kabinet verwacht dat dit in heel Noordwest-Europa (de
belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse producten) de
komende jaren de dominante ontwikkeling zal worden.

• Het is voor het bedrijfsleven van belang hier een
koploperspositie in te nemen.
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Vraag: 
Hoe gaat u er voor zorgen dat de landbouw duurzamer van 
karakter is? 

Mogelijk antwoord: 
• Door het stellen van regels (veelal op Europese basis)

wordt een minimumniveau gerealiseerd.

• Daarnaast stimuleer ik het bedrijfsleven om zelf
verdergaande stappen te zetten naar nieuwe
onderscheidende producten via een marktgerichte aanpak.

• Daar zijn al goede voorbeelden van zoals het Varken en de
Kip van Morgen en producten met het Beter Leven
kenmerk of biologische producten.

• Ik ondersteun ondernemers die investeren in
bovenwettelijke maatregelen met investeringssubsidies en
fiscale faciliteiten.
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Vraag: 
Waarom zijn er weer klepkeuringen nodig bij afleveren 
vleesvarkens voor het buitenland? 

Dit is nu toch ook al goed geregeld en brengt alleen extra 
kosten met zich mee. 

Mogelijk antwoord: 
• De  reden is dat de uitvoering van QLL te weinig waarborg

gaf voor een goede uitvoering van de stalkeuring.

• De naleving door de leden en het toezicht daar op van de
controlerende schoot nog steeds tekort.
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Vraag: 
Waarom heeft u niet meer vertrouwen in de varkenshouderij in 
ons land gezien het beleid wat u inzet met het vasthouden aan 
dierrechten en het terugdraaien van de QLL regels en daarmee 
weer invoeren van klepkeuring met alle nadelige gevolgen van 
dien? 

Mogelijk antwoord: 
• Het vertrouwen blijkt op basis van objectieve

audit rapporten in kader van QLL nog niet zodanig te zijn
dat voortzetting van QLL mogelijk is.

• Wel zal ik in de komende periode bezien of er in de
toekomst per sector mogelijkheden kunnen worden
geboden om faciliteiten opnieuw te verlenen waarbij de
benodigde garanties gegeven kunnen worden.
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Vraag: 
U heeft de mond vol over dierenwelzijn, waarom gaat u dan 
over van stalkeuring naar klepkeuring? 
Tijdens het laden van de varkens gaat alles straks heel snel en 
gehaast, want als de NVWA dierenarts erbij staat kost dit de 
varkenshouder heel veel geld (38 euro per kwartier extra!).  
Daarnaast zullen de varkens in het buitenland (o.a Duitsland) 
straks heel lang in de vrachtautozitten voor ze gelost kunnen 
worden. Dit komt doordat we door deze eis niet voor 7 uur ’s 
morgens kunnen laden. Dit kan niet goed zijn voor het 
dierenwelzijn. Is dit nu wat we moeten willen voor onze 
varkens?  

Mogelijk antwoord: 

• De  reden is dat de uitvoering van QLL te weinig waarborg
gaf voor een goede uitvoering van de stalkeuring.

• De naleving door de leden en het toezicht daar op van de
controlerende schoot nog steeds tekort.

• Het vertrouwen blijkt op basis van objectieve
audit rapporten in kader van QLL nog niet zodanig te zijn
dat voortzetting van QLL mogelijk is.

• Wel zal ik in de komende periode bezien of er in de
toekomst per sector mogelijkheden kunnen worden
geboden om faciliteiten opnieuw te verlenen waarbij de
benodigde garanties gegeven kunnen worden.
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Vraag: 
Hoe kijkt u aan tegen gezond voedsel? Als rundvlees vermengt 
wordt met paardenvlees is het een schandaal en wordt het 
vlees vernietigt, terwijl in alle producten die we als consument 
kunnen kopen in de supermarkt allerlei giftige hulpstoffen 
zitten (e nummers). Dit begint al bij babyvoeding.  

Mogelijk antwoord: 
• Rundvlees met paardenvlees vermengen mag, mits dit ook

vermeld wordt op het etiket.  Ook bij fraude hiermee hoeft het
fout geetiketteerde vlees niet vernietigd te worden. Dit is
anders als er de traceerbaarheid van het vlees niet op orde is
en het niet duidelijk is of het vlees aan alle
voedselveiligheidsvoorschriften voldoet. Bij de  grote
terughaalacties van de casussen Selten en van Hattem
is  naast de fraude met het etiket ook sprake geweest van
onbetrouwbare traceerbaarheid en dus van niet vaststaande
veiligheid. Dit laatste maakt dat het vlees niet meer voor
humane consumptie of diervoeder gebruikt mag worden.

• Voor het toevoegen van additieven aan levensmiddelen
bestaan strikte EU regels (EG 1331/2008). Additieven worden
toegelaten na een strikte beoordeling door EFSA. Additieven
moeten altijd op het etiket vermeld worden, als E-xxx of de
daadwerkelijke stof. Ook vwb de residuen van
bestrijdingsmiddelen zijn er veel spraakverwarrende
discussies. Residunormen worden Europees zo strikt mogelijk
vastgesteld om kwetsbare groepen te beschermen. Ook is er
vaak de discussie dat de residunormen onvoldoende streng
zijn, of dat ze te vaak worden overschreven. De normen
worden voortdurend geëvalueerd en herzien/aangescherpt.
NVWA publiceert jaarlijks de resultaten van metingen op
groenten en fruit. Hierbij is er nauwelijks sprake van
overschrijdingen. Geconcludeerd mag worden dat er ten
algemene zeer strenge regelgeving is om de volksgezondheid
van de bevolking, inclusief kwetsbare groepen, te beschermen.

• Het Voedingscentrum verstrekt al jaren informatie over
additieven, residuen van bestrijdingsmiddelen. Het VCN zet nu
nadrukkelijker in op informatie die aansluit bij perceptie van de
consument.
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Vraag: 
Gezien de wereldwijde vraag naar voedsel en de kansen die er 
in Nederland zijn om hier op in te spelen moet de politiek zich 
niet anders opstellen jegens de agro sector? 
Voorbeelden hoe het niet moet: aanleggen natuur terwijl deze 
grond ook bij kan dragen aan de welvaart in Nederland.  

Mogelijk antwoord: 

• Nederland levert door zijn sterke exportpositie een
belangrijke bijdrage aan de vraag naar voedsel elders in
de wereld.

• Theoretisch zou grond die nu de functie natuur heeft - en
wellicht in het verleden voor landbouwproductie was
bestemd - nog extra kunnen bijdragen aan de
voedselproductie.

• Het versterken van de natuurfunctie in Nederland is een
bewust genomen besluit, waarvoor ontrekking van
landbouwgrond noodzakelijk was. Ik vind dat nog steeds
een evenwichtig besluit.
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Vraag: 
Wat is uw visie op ‘Boeren voor Natuur’ in het kader van het 
nieuwe GLB? En welke rol krijgen boeren hierin zelf? 

Kader: 
Boeren voor Natuur is een visie die stuurt op een agrarische 
bedrijfsvoering die naar verwachting positief effect heeft op water, 
natuur en landschap en milieu. Dat is een groot verschil met 
bijvoorbeeld het Programma Beheer van het Ministerie van EZ. Dat 
programma stuurt op het realiseren van nauw omschreven 
natuurdoeltypen. 

Volgens Boeren voor Natuur past de visie goed binnen de 
doelstellingen van het Europese milieu- en plattelandsbeleid. Het 
gaat om duurzame landbouw, er wordt geïnvesteerd in natuur en 
landschap, het milieu verbetert en de maatregelen zijn goed voor de 
maatschappelijke structuur op het platteland. Grote drempel is 
vooralsnog de staatssteuntoets door de Europese Commissie. Die 
heeft tot doel te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie tussen 
boeren ontstaat door financiële bijdragen van overheden. 

Mogelijk antwoord: 
• Het agrarisch natuurbeheer is nauw verweven met het

GLB. Meer in het bijzonder als agromilieu en -
klimaatmaatregel vormt het een belangrijke pijler in het
plattelandsbeleid, de tweede pijler van het GLB.  Dit vormt
het juridisch kader waarbinnen het agrarisch natuurbeheer
kan worden vormgegeven.

• Nederland heeft zich met succes sterk gemaakt om
collectief agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken in het
komende plattelandsprogramma. Dat zal een integraal
onderdeel uit gaan maken van het nationale
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3) dat
gezamenlijk met de provincies wordt geschreven.

• De mogelijkheden die door GLB 2014 – 2020 ontstaan,
beogen namelijk een doorontwikkeling die al door
provincies in 2009 was bedoeld bij de introductie van het
huidige Subsidiestelsel natuur en landschap, maar
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waarvoor het GLB 2007 – 2013 geen ruimte bood. 
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Antwoordsuggesties t.b.v. de agrarische informatie avond 
(LTO/Rabobank Twente) 

Datum: 11 maart 2014, van 20.00 tot 22.00 uur 
Locatie: zaal Assink, Goorsestraat 13 te Hengevelde 
Interviewer:  

Duurzaamheid 
Vraag: 
a. Waarom die focus op duurzaamheid? Is toch een
modeverschijnsel dat
over een paar jaar weer van de agenda wordt afgevoerd?
b. Wat merkt NL en in bijzonder agrarische sector daarvan?

Antwoordsuggesties: 
• Duurzaamheid geen modegril, maar bittere noodzaak.
• 2050 9 miljard monden om te voeden.
• Vraag naar vlees en melk stijgt.
• Heeft gevolgen voor omgeving, klimaat, natuur.
• Schaarste aan grondstoffen water, land, mineralen en energie.
• Gevaar: we eten onze aarde helemaal op.

Roer moet om. Twee keer meer (produceren) met twee keer minder 
(grondstoffen). Moeten efficiënter, slimmer omgaan met grondstoffen en 
productiemiddelen. Ter behoud en bescherming van natuur en 
biodiversiteit.  

Verduurzaming van ultiem belang voor het voortbestaan. Ligt 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verduurzaming is ook economische 
verduurzaming. Economische groei die herhaalbaar, circulair en niet 
uitputtend is.   

NL heeft kennis en kunde in huis. Sterk ontwikkelde, technologisch 
hoogwaardige landbouwsector. Plus initiatiefrijke ondernemers. 
Broodnodig: verder innoveren, minder en anders gebruikmaken van 
energie. 

Dus vinger aan de pols houden bij de verduurzaming van de productie, de 
ketens en de consumptie. Maar ook breder: 

A. In mondiaal verband:
• NL aanjager van discussie over duurzame landbouwproductie en

mondiale voedselzekerheid.
• NL één van de grondleggers van Alliance for Climate Smart

Agriculture, geeft hulp bij introductie van ‘klimaatslimme’
landbouwtechnieken. Goed voor  meer productie en minder uitstoot
van broeikasgassen. Samen met Clinton Foundation helpen
Afrikaanse boeren.
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• NL zet zich wereldwijd in voor biodiversiteit: CITES, International
Whaling Commission (de IWC). Voorbeeld: na jarenlange inzet
mantarog, haaiensoorten en ebbenhout op CITES-lijsten geplaatst.

• NL heeft mondiaal platform verduurzaming veehouderij opgericht.
Hulp bij efficiënter gebruik natuurlijke hulpbronnen en hogere
vleesproductie.

• Zoeken nieuwe vormen van samenwerking. Gebaseerd op Gouden
Driehoek: samenwerking ondernemers, kennisinstellingen en
bedrijfsleven te zoeken. Succesformule.

• Ondersteunen onderzoek, stimuleer innovaties, wegnemen
administratieve belemmeringen, op Europees niveau normen stellen,
en exportondersteuning.

B. In nationaal verband. Concreet door:
• Investeren in voedselvertrouwen. Instellen Taskforce

voedselvertrouwen. Komt met voorstellen voor handhaving en
sancties. Voedselfraudeurs worden hard aangepakt.

• Terugdringen van voedselverspilling. Verspillen wereldwijd 30% van
ons voedsel! Vindt overal plaats: keten (oogsten), opslag, transport,
bij consument. Bezig met actieplan.

• Speciale aandacht geven aan rol supermarkten en consument.
Supermarkten kunnen duurzaamheideisen stellen aan de veehouderij
(alleen duurzaam vlees). Heeft effect op andere ketenpartijen. Mag
niet zo zijn dat verdienmodel in de verdrukking komt. Voor eerlijk
duurzaam product, wel een eerlijke prijs.

Ook op andere manier komt veehouderij in beeld. Voor draagvlak is 
maatschappelijk beeld van cruciaal belang. Inzet is stappen zetten naar 
duurzame veehouderij. Wel op zorgvuldig en integrale manier en met oog 
voor alle belangen.  

Maatregelen: 
• Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij gericht op realiseren van

duurzame veehouderij in 2023.
• Eind 2014 moet 10% van de stallen integraal duurzaam zijn.
• Antibioticagebruik. Sector heeft afgelopen vier jaar gebruik met 50%

terug gedrongen. Wil terug naar 70% in 2015.
• Zuivelsector: Convenant Weidegang
• Tuinbouw: in 2020 in alle nieuwe kassen klimaatneutraal telen.
• In structuurfondsenprogramma’s 2 prioriteiten: innovatie en

koolstofarme economie (getijdenenergie)

Visserijbeleid 
• Duurzaam beheer van visgronden is randvoorwaarde voor

voortbestaan van vis én visserij op langere termijn. Behoud van
duurzame economische positie, perspectief voor de visserij en
verdere verduurzaming van die visserij staat voorop. Zet bijvoorbeeld
alles op alles voor de toelating van de pulskor.
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Vraag: 
Waarom wilt u in het nieuwe GLB naar de flat rate (het gelijke 
hectarebedrag)? 
Daarmee komen we op achterstand ten opzichte van bijvoorbeeld België 
en Frankrijk waar bijvoorbeeld kalverhouders en intensieve 
melkveehouders worden ontzien. 

(Achtergrond: B en FR zullen het zogenaamde Ierse model toepassen 
waarbij hoogontvangers worden ontzien. In de omgeving van Hengevelde 
zullen vele relatief intensieve melkveehouders zijn met hoge toeslagen 
evenals klaverhouders met zeer hoge toeslagen). 

Antwoordsuggesties: 
• De huidige betalingen verschillen zeer per bedrijf en per hectare

doordat ze zijn gebaseerd op de historische productie en toenmalig
ontvangen premies, zoals de melkpremie en de kalverslachtpremie.

• Het basisprincipe in het nieuwe GLB is (de overgang naar) een gelijke
hectarebetaling. Vanwege de mogelijk grote consequenties worden er
echter verschillende overgangsmogelijkheden aan de lidstaten
geboden.

• Ik heb gekozen voor de invoering van een gelijke hectarebetaling
omdat toeslagen op basis van historie niet meer uit te leggen zijn en
om de sector voor te bereiden op waarschijnlijke volgende
aanpassingen bij de verdere ontwikkeling van het GLB.

• Om deze reden is voor mij het “Ierse model” niet aan de orde, want
dan wordt immers het gelijke hectarebedrag niet bereikt en blijven er
op historie gebaseerde verschillen bestaan.

• Vanwege de grote financiële gevolgen heb ik gekozen voor een zo
geleidelijk mogelijke overgang naar een gelijke hectarebetaling, door:
o de gelijke hectarebetaling in te voeren per 2019 i.p.v. 2015;
o ook de vergroeningspremie in jaarlijkse stappen te convergeren

naar een gelijk hectarebedrag per 2019, i.p.v. invoering van een
gelijk vergroeningsbedrag per 2015.

• Hiermee krijgt de sector dus jaren de tijd om zich aan te passen aan
de nieuwe situatie en gezien de kracht van de sector in Nederland heb
ik daar alle vertrouwen in.

• Tenslotte is nog belangrijk om ons te realiseren dat Nederland met
circa € 390, ook na 2019, een veel hogere hectarepremie kent dan
Frankrijk (bijna € 300) of bijvoorbeeld Duitsland (circa € 300).
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Vraag: 
Waarom vult u de vergroening zo streng in? U geeft veel minder 
mogelijkheden dan andere landen om de vergroening in te vullen 
op bouwland. 

Antwoordsuggesties: 
• Ik kies voor evenwicht.
• Evenwicht tussen winst voor natuur en biodiversiteit enerzijds en

anderzijds economische en praktische haalbaarheid.
• We praten hier over 30% van de bedrijfstoeslagen, daar mag toch

ook een redelijke tegenprestatie voor gevraagd worden.
• Vergeet niet dat we hiermee ook een nieuwe legitimatie aan het GLB

geven. GLB-toeslagen worden betaald uit belastinggeld!
• Ik realiseer me dat ik een serieuze inspanning vraag van de bedrijven
• maar ik ben er werkelijk van overtuigd dat ik een goed evenwicht heb

gevonden waardoor we een serieuze vergroening weten te bereiken
binnen de mogelijkheden van de bedrijven.

• Met een zichtbare vergroening die uit te leggen is aan de burger.
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Toekomst van de Nederlandse landbouw 
Vraag: 
U heeft twee kinderen. Zou u één van hen, of alle twee, aanraden 
om boer te worden? 

Antwoordsuggesties: 
• De landbouw heeft veel toekomst in Nederland.
• Het is een heel mooi beroep.
• Het is duur om een boerderij aan te schaffen of over te nemen, maar

daar zijn tal van regelingen voor.
• Regelingen zijn:

 de jonge boerenregeling,
 de ruimte binnen het nieuwe GLB en
 fiscale regelingen (zoals landbouwvrijstelling en vrijstelling van

grond in de overdrachtsbelasting).
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Toekomst van de Nederlandse landbouw 
Vraag: 
Heeft de landbouw nog wel toekomst in Nederland? 

Antwoordsuggesties: 
• Ja, het is de enige commerciële sector die economische groei heeft

laten zien sinds het uitbreken van de economische crisis.
• De waardering voor de boer onder de Nederlandse bevolking is ook

onverminderd goed. Een 7,6 volgens TNS NIPO.
• De stemming en het vertrouwen in de toekomst onder agrarisch

ondernemers is volgens de agro vertrouwensindex op een hoog
niveau.

• De jonge boeren zijn steeds hoger opgeleid.
• Nederlandse boeren kunnen echt een voorbeeldrol vervullen voor

boeren elders in de wereld.



Van: MFP404 <MAILBOX/MFP404@minez.nl> 
Verzonden: woensdag 9 juli 2014 13:16 
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Onderwerp: Resultaat van scan op xerox MFC - PDFImageOnText 
Bijlagen: OCR.pdf 

Het door u gescande document is als bijlage bij deze email toegevoegd. 
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Ministerie van Economische 1.aken 

> Retouradres Postbus 20401 2 5 00 EK Oen Haag 

Rabobank International 
De heer .................. 
Postbus 2470 
3500 GL lJTRECHT 

Olrectoraat-g eneraal Agro 

Bezoekadres 
Bezuldenhoutseweg 73 
259 4 AC Oen Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16 180 
2500 BO Oen Haag 

OVerheldsldentlflcatlenr 
00000001003214369 000 

T 070 379 89 11 {algemeen) 
www.r1j1tsoverheld.�/ez Datum 

Betreft overeenkomst: werkplan activiteiten topsector AgroFood bij detachering Behandeld door 

mw. :;;�,M�.!iîüC:J verpllchtlngnummer: 1300017732, relatienummer: s:,._,,l!.l•�;;;;;J 
122293 T 07037� 

Geachte heer è',_, 

Verdere lntematlonallserlng van de topsector Agro&Food Is een van de 

F 07037 8 Ull!!II' 

§liîiiiiiü)ml nez. nl 

Ons kenmerk 
OGA / 1408905 7 

Uw kenmerk 

prioriteiten van het Ministerie van Economische Zaken. Wij zijn erg bllj met de Blllalle(n) 

samenwerking die wij hierbij hebben opgebouwd met Rabobank International. In 
het bijzonder zijn we tevreden over de rol die Rabobànk International speelt om 
door middel van een strategische detachering vanuit het Ministerie bij Rabobank 
International de topsector direct te ondersteunen. De activiteiten die In het kader 
van deze detachering uitgevoerd zullen worden leveren een belangrijke bijdrage 
aan de verdere lntematlonallserlng van de topsector. 

Hierbij ontvangt u twee door de directeur Europees Landbouwbeleid en 
Voedselzekerheid getekende overeenkomsten met betrekking tot de 
opdrachtverlening voor 'werkplan activiteiten topsector AgroFood bij detachering 
van mw. rrtweeae-.a e 1 
Ik verzoek u één van deze exemplaren binnen 14 dagen, rechtsgeldig voor 
akkoord getekend, te retourneren naar: 

Ministerie van Economische Zaken 
Directie Flnancleel Economische Zaken 
Directoraat-Generaal AGRO/FDA 
T.a.v. de heer·.
Postbus 20401
2500 Et< Den Haag 
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Overeenkomst betreffende: Werkplan activiteiten topsector Agrofood bij detachering 

van mw. 

Verplichtingnummer: 1300017732 

PARTIJEN: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 

vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken namens deze Directeur Europees

Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, hierna te noemen: "Opdrachtgever";

2. Rabobank International, gevestigd te Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

door hierna te noemen: "Opdrachtnemer",

KOMEN OVEREEN: 

In deze Overeenkomst is een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen 

komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden 

voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden 2014 (ARVODI-

2014). 

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van 

werkzaamheden van de globale activiteiten, door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte 

welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet 

in deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze 

documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het 

later genoemde: 

1. deze Overeenkomst;

2. de ARVODI-2014;

3. de in artikel 1.1 genoemde Offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt;

1.2 De ARVODI-2014, de Offerteaanvraag en/of de Offerte (voor zover onderdeel van de 

Overeenkomst) zijn -ook ongeparafeerd- Bijlage in de zin van artikel 1.2 ARVODI-2014. 

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide/alle Partijen. 

2.2 De overeengekomen werkzaamheden moeten uiterlijk op 15 maart 2015 voltooid zijn. 

De eindfactuur dient uiterlijk 31 juli 2015 ingediend te worden. 

5.1 
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3. Prijs en overige financiële bepalingen

Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden op basis van een nacalculatie voor maximaal

€ 30.000,-- inclusief BTW en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

Opdrachtnemer zal tussentijds kunnen declareren tot 80% van het maximale bedrag,

zijnde(€ 24.000,-- incl. BTW). Opdrachtnemer declareert het restant na afronding van de

werkzaamheden.

Opdrachtnemer zal maximaal 3 keer tussentijds kunnen declareren tot 80% van het

maximale bedrag, voor een bedrag van minimaal € 5.000 inclusief BTW per keer.

Opdrachtnemer declareert het restant na afronding van de werkzaamheden.

Opdrachtnemer declareert op basis van de werkelijk gemaakte kosten, waaronder werkelijke en 

noodzakelijke tijdsbesteding tegen het overeengekomen tarief inclusief BTW en inclusief reis

verblijf- en eventuele overige kosten. De declaratie dient vergezeld te gaan van een specificatie 

met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en een specificatie van de gemaakte 

kosten conform deze overeenkomst. 

3.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat, indien voor (een deel van) de werkzaamheden geen 

vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, het BTW bedrag niet ten laste komt van Opdrachtgever. 

3.3 De prijs als bedoeld in artikel 3.1 heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader 

van deze Overeenkomst te verrichten en uit te voeren Werkzaamheden en eventueel daarvoor 

benodigde materialen. 

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze 

Overeenkomst. 

3.5 Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van bovengenoemd 

verplichtingennummer en t.a.v. Ministerie van Economische Zaken, Financiële Diensten en 

Administratie, Klantdirectie DGA/ELV aan het centrale aanleverpunt voor facturen 

e-facturen@minez.nl

of indien Opdrachtnemer niet elektronisch kan factureren

In afwijking van hetgeen in artikel 17.1 van de ARVODI-2014 is bepaald over elektronisch

factureren, zendt Opdrachtnemer de factuur/facturen op papier aan Opdrachtgever.

Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van bovengenoemd

verplichtingnummer naar het factuuradres:

Ministerie van Economische Zaken

t.a.v. Financiële Diensten en Administratie

Klantdirectie DGA/ELV, contactpersoon dhr. 

Postbus 16180

2500 BD Den Haag

Wanneer het de eindfactuur betreft dient dit op de factuur te worden vermeld.

Indien een factuur aan een afwijkend adres binnen het ministerie van Economische Zaken wordt

gericht, geldt als ontvangstdatum de datum waarop de factuur op het juiste factuuradres is

binnengekomen. Onjuiste adressering leidt derhalve tot een vertraging in de afhandeling van de

factuur, welke voor rekening en risico van opdrachtnemer komt. Het nalaten van het vermelden

van het verplichtingnummer kan er toe leiden dat de factuur niet in behandeling wordt genomen.
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3.6 Alle aan Opdrachtnemer toekomende bedragen worden overgemaakt op rekeningnummer 

 van Opdrachtnemer. 

4. Contactpersonen

Contactpersoon van Opdrachtgever is de heer , contactpersoon van Opdrachtnemer is 

de heer  

5. Uitvoering

Indien de werkzaamheden worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het 

Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, en 

stelt hij dit Personeel in Staat de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke 

arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden. 

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor 

het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Werkzaamheden 2014 (ARVODI-2014)" 

(bijlage [ .. ]), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. Eventueel door 

Opdrachtnemer en/of door zijn brancheorganisatie gehanteerde algemene of bijzondere 

voorwaarden zijn uitdrukkelijk van deze opdracht uitgesloten. De ARVODI-2014 kunnen via 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9523.html worden geraadpleegd. 

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 ARVODI-2014 op 

hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van 

€ 50.000,- per gebeurtenis. 

6.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 17, vierde lid, ARVODI-2014, behoeven in geval van 

meerwerk de authentieke bescheiden ter specificatie van de aard en omvang van de verrichte 

meerwerkzaamheden slechts op verzoek van Opdrachtgever overgelegd te worden en kan worden 

volstaan met kopieën. 

6.4 Artikel 19 van de ARVODI-2014 is niet van toepassing. 

6.5 In aanvulling op artikel 21.5 van de ARVODI-2014 vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever 

tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het 

tekortschieten als bedoeld in artikel 21.3 van de ARVODI-2014. 

6.6 In aanvulling op artikel 24 ARVODI-2014 geldt dat tot de resultaten van de Werkzaamheden 

ook behoren de in het kader van de opdracht gegenereerde onderliggende informatie, zoals o.a. 

berekeningen, methodieken en onderzoeksrapportages. Opdrachtnemer verstrekt deze informatie 

op eerste verzoek van Opdrachtgever in zodanige vorm dat Opdrachtgever en derden in opdracht 

van Opdrachtgever, deze bij eventuele vervolgopdrachten kunnen gebruiken en/of toepassen. 

6.7 In aanvulling op artikel 24 ARVODI-2014 geldt met betrekking tot publicatie dat uitsluitend 

Opdrachtgever bevoegd is om (delen van) de rapportage openbaar te maken. Indien 

Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als uitvoerend bureau. Indien 
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Opdrachtgever gelijktijdig met de publicatie van het eindrapport een toelichting of commentaar 

daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. 

6.8 In aanvulling op artikel 24 ARVODI-2014 geldt dat Opdrachtnemer de door de werkzaamheden 

verkregen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderwijs mag 

gebruiken, met uitzondering van privacygevoelige gegevens. Bij twijfel daarover treedt 

Opdrachtnemer vooraf in overleg met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever besluit de prestaties 

niet te publiceren, kan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk verzoeken de prestaties in 

eigen beheer te mogen uitgeven. Deze toestemming dient schriftelijk te worden gegeven en wordt 

niet zonder redelijke grond geweigerd. Opdrachtgever kan aan het verlenen van deze toestemming 

voorwaarden verbinden. 

6.9 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 ARVODI-2014 om over de voortgang van de 

Werkzaamheden aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop deze dat 

nodig acht, is Opdrachtnemer in ieder geval gehouden schriftelijk/ mondeling te rapporteren op 

[datum/ omschrijving]. 

7. Gebruiksrecht 

7.1 De artikelen 24.1, 24.5 en 24.6 van de ARVODI-2014 zijn niet van toepassing. 

7 .2 Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-opzegbaar recht voor 

onbepaalde tijd, gelijk Opdrachtgever dit recht van Opdrachtnemer aanvaardt, om de resultaten 

van de verrichte Werkzaamheden openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, alles 

in de ruimste zin van het woord, ongeacht de wijze van gebruik of weergave en ongeacht of dit 

gebruik of deze wijze van weergave op het moment van ondertekening van de Overeenkomst 

reeds bekend is. 

8. Voorwaarden onderzoek 

8.1 Algemeen 

a. Opdrachtgever maakt zonder toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik van door

Opdrachtnemer in eigen beheer ontwikkelde onderzoeksmethoden.

b. Opdrachtgever kan steeds zelf analyses of andere bewerkingen op de Onderzoekgegevens

uit (doen) voeren of het onderzoek (doen) voltooien.

8.2 Eigendomsoverdracht onderzoeksmateriaal 

Opdrachtnemer draagt aan Opdrachtgever in eigendom over, gelijk Opdrachtgever in eigendom 

aanvaardt, al het door de Opdrachtnemer ontvangen, aangeschafte en/of ten behoeve van het 

onderzoek vervaardigde en bewerkte materiaal, voor zover Opdrachtnemer daarover kan 

beschikken en voor zover daarop gegevens zijn vastgelegd die deel uitmaken van het onderzoek. 

De levering vindt plaats doordat beide Partijen hierbij verklaren dat Opdrachtnemer bedoeld 

materiaal voor Opdrachtgever zal houden. Tot het in eigendom over te dragen materiaal behoort 

niet het materiaal waarop de ten behoeve van het onderzoek gebruikte adressen zijn vastgelegd, 

tenzij dit materiaal door tussenkomst of in opdracht van Opdrachtgever is verkregen. 



9. Bewaarneming

9.1 Opdrachtnemer bewaart het In artikel 8.2 van deze Overeenkomst bedoelde materiaal om 
niet voor Opdrachtgever gedurende een periode van vier jaar, Ingaande op de datum van 
ondertekening van de overeenkomst. 

9.2 Opdrachtnemer vervangt om niet het bovenbedoelde materiaal zolang hij dat onder zich 
heeft, wanneer dit door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk onbruikbaar Is geworden, 
teniet Is gegaan of Is vervreemd, een en ander voor zover vervanging mogelijk Is en door 
Opdrachtgever wordt gewenst. 

9.3 Na afloop van de periode van vier jaar stelt Opdrachtnemer het materiaal aan 
Opdrachtgever ter beschikking, of vernietigt het om niet op verzoek van Opdrachtgever. Indien 
Opdrachtnemer Opdrachtgever niet op de hoogte stelt van het verstrijken van genoemde termijn, 
Is de bewaarneming stllzwljgend voortgezet tot op het moment dat een van belde Partijen 
schrlftelljk te kennen geeft de bewaarneming te beëindigen. 

10. Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever 
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet 
alsnog doen teneinde personen In dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te 
verrichten of na te laten. 

11. Slotbepaling

11.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij ultdrukkelljk tussen 
Partijen schrlftelljk zijn overeengekomen. 

11.2 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Werkzaamheden 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en In tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag, d.d. 2 f:.t.1i 2014 
De Staatssec _[,J .. --_c,-�-=--'-che Zaken 
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Utrecht, d.d . 

. 1 liiiiiilelîlê 



21 

Van: D.aî:1JJ.S 

Aan: Record en Informatiebeheer DJ 
Onderwerp: FW: Over de glastuinbouw, Bijzonder Beheer, de Rabob ank en de toekomst v an de glastuinbouw als 

Topsector 
Datum: 

Bijlagen: 

maandag 22 september 2014 11:08:41 
E-roailkop[1] png

Van: 

AJIOOQQt btm 
E-roailkop[1] png
ATT00002 btm 
Interview Bl0eroistecii pdf 
ATTOOOQ3 htm 

Verz . L 2014 11:00 
Aan:DoMuS 
cc e lia e ) 
On : ver e g  a m uw, ts1Jzonaer Be eer, e a 5tlan en e oe om van de 
glastuinbouw als Topsector 

Beste collega's, 

Graag deze mail met bijlagen innemen op directie PAV. 

Groet en dank ! 

. 1 tweecje i e 
secretariaat staatssecret aris Dijksma 

T +31 (0}70 379f�--. 
F +31 (0}70 379 •-
n .:,--... @mjnez nl 

Van: füj e

Verz crag7.Cse�tember 2014 10:53 
Aan: 

lia 
e

·----------------

Ondeiwerp: : ver ae g1astumoouw, 61Jzonaer Beneer, ere Raoooan oekomst van de 
glastuinbouw als Topsector 

Kunnen jullie deze in laten nemen? 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
[
"Tybalt manacre1;11ent" <info@tybaltmanagement.nl> 

Aan: 5.1 tweeae hê e ,--,,-.--. @minez.nl> 
Onderwerp: Fw: Over de glastuinbouw, Bijzonder Beheer, de Rabobank 
en de toekomst van de glastuinbouw als T opsector 

,,--liil Wilt u deze svp met mevrouw ___ delen.

Met vriendelijke groet, 



[Dmkwerk] 
Postbus 8508 
8903 KM Leeuwarden 
M06 

www tyhaJtmanagernent nl<http-//www tybaltrnanagemeot nl> 

From: Tybalt management<rnailto·jnfo@tybaJtmanagement oJ> 
Sent: Saturday, September 20 , 2014 3:00 PM 
Subject: Over de glastuinbouw, Bijzonder Beheer, de Rabobank en de 
toekomst van de glastuinbouw als Topsector 

De Glastuinbouw hoo1i in Nederland bij de topsectoren. Met 10.000 hectare 
oppervlak en direct en indirect werk voor 250.000 mensen is het een sector 
van fonnaat. Donkere wolken verzamelen zich echter boven de sector. Steeds 
meer bedrijven vallen onder Bijzonder Beheer en de sleutel van diverse 
bedrijven ligt figuurlijk maar vaak ook letterlijk in Utrecht. Hoe moet het 
verder? En waar is de visie van het kabinet op deze T opsector? 

Lees alles in het interview met Tybalt in de Bloemisterij. Kijk op 
http-//www tybaJtmanagement oJ/pnbhcaties. 

Met vriendelijke groet, 

[Dmkwerk] 
Postbus 8508 
8903 KM Leeuwarden 
M 06 .1 twee<le lid e

www tyhaJtmanagernent nl<http-//www tybaltrnanagement nl> 
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Folkert Fennema, adviseur en oud-bankdirecteur: 

'Denk niet dat de bank je vriend is' 
Als bedrijven in Bijzonder Beheer worden geplaatst, dan is dat in hun 

eigen belang. Ten minste, zo doen banken het graag voorkomen. "Dat 

beeld klopt niet", zegt Folkert Fennema, adviseur en voormalig commer

cieel directeur van de Frieslandbank. ,,Banken zijn alleen bezig om het 

risico voor zichzelf te beperken. Ik zie geen enkele actie vanuit Bijzonder 

Beheer die erop is gericht om bedrijven beter te maken." 

Joef Sleegers 

jsleegers@hatipoinl.nl 

Hoeveel bedrijven vallen onder 

Bijzonder Beheer? 

"In het midden- en kleinbedrijf is dat 20 tot 
25% van de bedrijven. In de tuinbouw zijn 
dat er aanzienlijk meer.

" 

Wanneer komt een bedrijf onder 

Bijzonder Beheer? 

"Je zou verwachten dat daar vaste criteria 
voor zijn, maar die zijn er niet. Soms is het 
bedrijfsresultaat negatief, soms is het onder
pand van de hypotheek in waarde gedaald. 
Maar ik ken ook bedrijven die nooit verlies 

hebben geleden en die een prima solvabi
liteit hebben, die onder Bijzonder Beheer 
zijn geplaatst. Puur omdat de klant niet in 

alle eisen van de bank meegaat, zoals extra 
zekerheden, privé-borgstelling, of verande

ringen in het interne beleid van de bank.
" 

Bestaan er ondernemers die er 

zelf om vragen? 

"Nee, het gebeurt altijd onder dwang van de 
bank. Ik heb het idee dat banken Bijzonder 
Beheer mede gebruiken als argument om 
de rente te kunnen verhogen. Daar hebben 
ze trouwens geen goede argumenten voor 
nodig; volgens de algemene voonvaarden 
mag bijna alles. Er zijn ondernemers die 
12% rente betalen.'' 

Zijn ondernemers tevreden over 

Bijzonder Beheer? 

"Ik heb zelden of nooit een ondernemer 
ontmoet die daar tevreden over was. Sterker 
nog, als je eenmaal in Bijzonder Beheer zit, 
ga je alleen maar verder omlaag. Je krijgt 

Adviswr Folkert Fennema: .Het verbaast me dat belangenorganisaties niets laten horen. 
Bestuurders zitten allemaal in de.zelfde clubjes en gaan elkaar niet de waarheid zeggen." 

te maken met renteverhogingen, er komen 
extra kosten -.oor accountants en adviseurs. 
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1 k zie heel weinig ondernemers die daar nog 
uit komen.

" 

Maar een bank heeft toch niets 

aan een faillissement? 

»Oat klopt. In folders en in de pers spre-
ken banken over• extra begeleiding en 'wij
helpen u er bovenop: Echter, het enige wat
ze doen is het risico voor de bank beperken 
in het geval van een faillissement. Oe vraag 

'Wat kunnen wij doen om uw bedrijf beter 
te laten draaien?' heb ik nog nooit zien 
langskomen. Echt nooit. Op zich heb ik er 
geen moeite mee dat banken voor zichzelf 
opkomen, maar zeg dan niet dat het zo goed 
is voor de klant.

" 

Hoe moet je hier als ondernemer 

mee omgaan? 

"Wees niet naïef. Denk niet dat de bank je 
vriend is. Veel ondernemers denken: ik zit 
al 30 jaar bij deze bank, ze zullen me wel 
helpen. Oat is niet zo.

" 

Dus hoe minder de bank van je 
weet, hoe beter? 

"Ik adviseer om open en eerlijk te zijn. Maar 
denk wel heel goed na hoe je naar de bank 
stapt. Welke vragen ga je stellen? Welke 
infomiatie geef je? Hoe kun je je zo goed 
mogelijk documenteren? Als je zegt 'Help 
me, want het gaat niet goed', dan kun je 
verwachten dat de bank zegt: 'U krijgt geen 
krediet meer, want u hebt er zelf ook geen 

vertrouwen meer in.' 
Wie zich niet goed voorbereidt, loopt gro

te kans dat dit tegen hem wordt gebruikt en 
dat hij in Bijzonder Beheer wordt geboekt. 

Zorg dat je je eigen dossier op orde hebt en 
dat je geen slaaf van de bank wordt." 

Wat moet er veranderen? 

"Er is binnen banken geen beleid over 
Bijzonder Beheer. Hoe ga je om met rentes, 
herstel, aflossingen? Banken zeggen: 'Oat is 
maatwerk.' Dat is een mooie nianier om te 
zeggen: 'We doen gewoon \vat we willen.' 
Daar moet dus beleid voor komen. Voor 
zakelijke klanten bestaat er bijvoorbeeld 
geen instituut \vaar ze met hun klachten 
naar toe kunnen. Ze kunnen zich tot de 
klachtencommissie van de bank wenden, 
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maar dat heeft geen enkele zin. Daar krijgen 
ze nooit gelijk. 

Sommige klanten van mij hebben rechts
zaken lopen over problemen die in feite 
binnen tien minuten onderling kunnen 
worden opgelost. De bank heeft daarbij 
het idee van: wij winnen toch wel, want we 
kunnen daar een duur advocatenkantoor 
op zetten. Het is Klein Duimpje tegen de 
grote reus. Veel ondernemers geven dat 
gevecht op. Of ze beginnen er niet eens aan. 

Terwijl uit eerdere rechterlijke uitspraken 
blijkt dat banken wel degelijk een zorg
plicht hebben. Gelukkig gaan de AFM en de 
'I\veede Kamer de excessen onderLoeken.

" 

Is er verschil tussen banken? 

"Rabobank heeft een buitengewoon groot 
aandeel in de glastuinbouw, meer dan 80%. 
Oie bank is daardoor heel dominant. Veel 
te dominant, vind ik. Rabobank bepaalt de 
niarktontwikkelingen in de glastuinbouw. 
Dat geldt trouwens ook voor de varkens
houderij en de binnenscheepvaart.'' 

Hoe bepaalt Rabobank de markt• 
ontwikkelingen? 

"Oe bank bepaalt welke bedrijven overeind 
blijven en welke niet. Ik heb klanten met 
enom1e schulden, die in feite al lang fail
liet zijn, of die te niaken hebben met een 

onhoudbare 'sale en lease back' constructie. 
Toch worden ze jaar na jaar op de been 
gehouden omdat de bank niet het verlies 
wil nemen. Aan de andere kant zijn er 

bedrijven die goed draaien, en die met het 
mes op de keel extra moeten aflossen. In 
Bijzonder Beheer kun je beter een grote dan 
een kleine schuldenpositie hebben,denk ik 
wel eens."

Waarom horen we daar zo weinig 

over? 

»Het verbaast me ook dat belangenorgani
saties niets laten horen. Er zit geen enkele
power in. Ze zitten allemaal in dezelfde
clubjes; 1l! gaan elkaar niet stevig de waar
heid zeggen.

En ondernemers zelf zijn bang voor de 
bank. Ik krijg regelniatig de vraag vanuit de 
media of ze een klant van mij kunnen spre
ken. Ik heb praktisch nooit iemand bereid 
gevonden om dat te doen?' 

Folkert Fennema 

Folkert Fennema heeft 12 jaar in het 

bankwezen gewerkt, onder meer bij 

Raboba nk. Zijn laatste functie was 

commercieel directeur bij Friesland

bank. Tegenvvoordig heeft hij het bedri� 

Tybalt Verander- en Interimmanage

ment, waarmee hij bedrijven helpt met 

financieel advies. Onder zijn klanten zijn 

60 bedrijven die onder Bijzonder Beheer 

zijn geplaatst. Daar zitten ook een aantal 

glastuinbouwbedrijven in de sierteelt bij. 

Is die angst terecht? 

"Ik heb meegemaakt dat die angst terecht 
\vas. Als je niet doet \vat de bank wil, kan 
het heel vervelend worden. Ik heb ge-1.ien dat 
de rekening courant meteen op nul werd 
gezet. Of dat klanten maandenlang moeten 
\vachten op een reactie na een klacht. Er zijn 
nog veel meer voorbeelden te noen1en Maar 
je moet je nooit door angst laten regeren. Ik 
vind het zelf belangrijk om te vertellen hoe 
het er werkelijk aan toe gaat. 

Oe meeste mensen die werken voor 
Bijzonder Beheer zijn afgehard, op een paar 
uitzonderingen na. Zij zouden veel meer 
gericht moeten zijn q> een goede communi

catie met de klant.
" 

Wat is volgens u de oplossing? 

"We hebben van de glastuinbouwsector in 
Nederland een topsector gemaakt. Het gros 

van de tuinbouwbedrijven schrijft echter 
buitengewoon slechte cijfers. Er is overaan
bod, de productie in het buitenland groeit 

en de prijzen zijn draniatisch. Er moet 
vanuit de overheid een heel goede inventari
satie komen van de financiële positie van de 
glastuinbouw en van de rol van de Rabo
bank daarin. Anders gaan er veel teelten 
uit Nederland verdwijnen. Een duidelijk 
beleid en het opzetten van een onafhankelijk 
klachteninstituut is een must. 

Een bank die het gros van de bedrijven 
financiert, en die daardoor het beleid kan 
bepalen, mag dat niet zelfstandig doen. Als 
we een dergelijke inventarisatie combineren 
met ruimhartige mogelijkheden om aan 
duurzame en goedkope energie te komen, 
zoals aard\va m1te, dan krijgen ondernemers 
weer lucht." <
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Verslag van gesprek EZ-Rabobank over het concept biodiverse melkveehouderij, 29-11-2016 

Aanwezig:  (Rabobank), 
Brouwershaven,  (EZ) 

Rabobank werkt met een aantal partners en i.s.m. WUR en  een bedrijfsconcept voor biodiverse 
melkveehouderij uit. De uitwerking ervan, zoals beschreven in de notitie, is een eind gevorderd. Het is 
een integraal bedrijfssysteem, bodem en klimaat zitten evenzeer in het concept als biodiversiteit. ’t Is in 
wezen een natuur-inclusief melkveehouderij-concept. Gebaseerd op een aantal pijlers, die middels 
kernprestatie-indicatoren, die via de Kringloopwijzer gemeten kunnen worden en waarvoor drempel- en 
streefwaardes zullen worden vastgelegd. 
Rabobank beoogt boeren die niet het spoor van zo kosten efficiënt mogelijk produceren voor de 
wereldmarkt op willen een alternatief te bieden. De droom daarbij is, dat de consument een meerprijs 
betaalt voor melkproducten waarvan de melk volgens die concept is geproduceerd, zodat de compensatie 
voor de hogere kostprijs door de markt wordt betaald. Rabobank wil niet wachten tot dat marktconcept is 
uitontwikkeld en in de markt kan worden gezet. Doelstelling is om in 2018 met een kleine groep te 
kunnen proefdraaien, om daarmee meer deelnemers aan het concept te kunnen gaan werven. Voor de 
hogere kostprijs is de gedachte dat de bedrijven 5 jaar lang op groenfinanciering kunnen rekenen: een 
vertrouwde regeling die de bank voor de ondernemers kan regelen (ontzorgen). 

Op vijf aspecten is tijdens het gesprek ingezoomd. 
1. Over ‘de hoogte van de lat’. Een aantal KPI’s is nog in ontwikkeling, maar de bedoeling is om voor alle
KPI’s voor 1 januari de drempel en streefwaarden bepaald te hebben.
2. Er wordt gestuurd op een privaat, maar breed erkend, keurmerk. Dat via een onafhankelijk
certificeerder geborgd wordt. Dit moet ‘onbesproken’ zijn,  dat is wezenlijk voor een breed draagvlak voor
het concept en het beoogde koppelen van groenfinanciering aan het concept.
3. groenfinanciering. Ziet Rabobank als mogelijke en gewenste financiële compensatie voor de
melkveehouder. Bij EZ zijn er vraagtekens of groenfinanciering soelaas kan bieden, omdat
groenfinanciering alleen toepasbaar is als er nieuwe leningen verstrekt worden. Rabobank ziet
mogelijkheden wanneer, net als bij verduurzaming van woningen, op basis van forfaitaire normen
gekoppeld aan het concept leningen zoals voor omschakelkapitaal biologische landbouw verstrekt kunnen
worden. De mogelijkheden daarvoor zullen dan met  van RVO verkend moeten
worden.

 stelt voor om snel te kunnen starten, een plan B  uit te werken van biodiverse
melkveehouderij namelijk een biologisch-plus concept: want wanneer biologisch, dan zijn er
instrumenten beschikbaar zoals groenfinanciering en borgstelling voor omschakelkapitaal en is er een
keurmerk met verdienmodel.
4. Of boeren individueel en via een collectief aan het concept mee kunnen doen. Collectief heeft
waarschijnlijk meer maatschappelijke impact. Maar Rabobank wil individuele boeren, ook buiten de
gebieden waar nu ANlb-subsidie gegeven kan worden, de mogelijkheid bieden via dit concept te werken:
boeren die willen inspelen op de veranderde maatschappelijke context – die door ander bodembeheer
duurzamer maar ook kosteneffectiever willen produceren.
5. Hoe de markt dit gaat betalen. Daar is met name Friesland Campina over aan het nadenken. O.a. hoe
ze moeten omgaan met de spanning tussen de marketing (die ’t verdienen moeten ontwikkelen) en de
coöperatie van producenten waar leden beducht zijn voor een malus op hun melkprijs.

Conclusies van overleg-voorzitter : interessant plan, dat EZ positief wil 
benaderen. Het plan kan mogelijk helpen voor een breder aantal beleidsthema’s: naast sec weidevogels 
ook voor bodem en natuurinclusieve landbouw. Maar nog veel te doen, o.a. onderzoek naar de 
mogelijkheden van inpassen groenfinanciering en naar het ontwikkelen van het verdienmodel in de 
markt.  

Acties die nu al afgesproken kunnen worden: 
1.) Rabo informeert EZ als eind december alle KPI’s uitgewerkt zijn in drempel en streefwaarden 
2.) Een gesprek t.b.v. onderzoeken mogelijkheden groenfinanciering. kaart dit aan bij 

en maakt daarna een afspraak 
3.) Een gesprek over het regelen v/d borging. is aanspreekpunt voor Rabo hiervoor. 

Opsteller van verslag:  
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TER INFORMATIE 

Aan   
de Directeur-generaal Agro en Natuur 

Kennismakingsgesprek de heer Nagel, 
Raad van Bestuur Rabobank op 12 januari 2017 
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Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Auteur 

T 070 378
@minez.nl

Datum 
10 januari 2017 

Kenmerk 
DGAN-DAD / 17006028 
BM: 17006035 

Bijlage(n): 1. 
-CV

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op voorstel van ) heeft u 
op 12 januari a.s. van 18.00 – 19.30 uur een kennismakingsgesprek met etentje 
met de heer , lid van de Raad van Bestuur van Rabobank, 
(zie CV in de bijlage). 
Locatie: Hoofdkantoor Rabobank Utrecht, vergaderkamer 25ste verdieping, 
begeleiding vanuit de receptie in de ontvangsthal.  
Er wordt geen ambtelijke ondersteuning voorgesteld.  

Advies 
Ter informatie. 

Kernpunten 
Algemeen: 
- Aanleiding voor het kennismakingsgesprek is de sterke betrokkenheid van

Rabobank bij de herstructurering van de glastuinbouw (HOT), de coalitie
vitalisering varkenshouderij en de fosfaatmaatregelen melkveehouderij.
De Rabobank heeft intern voor deze trajecten drie programma directeuren
benoemd onder aansturing van .

- Doel van het gesprek is wederzijdse kennismaking.
- Mogelijke gespreksonderwerpen: stand van zaken en voortgang

Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT), Coalitie vitalisering
varkenshouderij, fosfaatreductiepakket melkveehouderij en vervolg advies
Commissie Nijpels.

- Trajecten zoals HOT en vitalisering varkenshouderij zijn mede op initiatief van
de Rabobank in gang gezet. Rabobank is een gewaardeerd gesprekspartner
voor EZ/DG AN en was in de persoon van  betrokken bij het SER-
advies ‘Versnelling verduurzaming veehouderij’.  staat nummer 1
in de AgriTop 50 van meest invloedrijke personen in de land- en tuinbouw in
2016.

- U kunt uw waardering uitspreken dat de Rabobank haar verantwoordelijkheid
neemt bij de herstructurering, verduurzaming en toekomstbestendig maken
van de land- en tuinbouw.

10-01-2017
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Stand van zaken HOT (directie PAV): 
- In november 2015 hebben ondernemers, overheden en Rabobank de samen-

werkingsovereenkomst in de coalitie HOT (Herstructurering en Ontwikkeling
Tuinbouw) ondertekend. De coalitie heeft als doel om de Nederlandse
(glas)tuinbouw te verzekeren van een toekomstbestendige en leidende
positie.

-  is voorzitter van de stuurgroep en u bent lid van de stuurgroep
en tevens trekker van één van de vijf thema’s, het thema GMO groenten en
fruit en ACM (en  is uw vervanger in de stuurgroep).

- De Rabobank richt zich in de coalitie HOT op de herstructurering (fysieke
herstructurering met de oprichting en financiering van een ontwikkelings-
bedrijf) en op onderneming 2026 waarin de continuïteit van de onderneming
centraal staat.

- De Rabo kan z’n zorg uitspreken over de voor producentenorganisaties
ingewikkelde Europese Verordening en onderliggende nationale
uitvoeringsregeling voor de GMO groenten en fruit. U kunt aangeven de
problematiek te onderkennen en hierover niet alleen met het bedrijfsleven in
nauw overleg te zijn maar dit ook in Brussel te bespreken. Een EU conforme
uitvoering en naleving van de regeling is echter van groot belang om (fikse)
boetes als in het verleden te voorkomen.

- Het voorgaande heeft mede tot gevolg gehad dat 3 van de 4 producenten-
organisaties voor 2017 geen nieuw operationeel plan hebben ingediend.
De staatssecretaris is hierop bevraagd tijdens de begrotingsbehandeling en
Dik-Faber (CU) en Geurts (CDA) hebben hierover ook schriftelijke vragen
gesteld. De reactie was:

o Het is spijtig dat niet meer Producentenorganisaties Operationele
Programma's voor 2017 hebben ingediend. Temeer omdat we in
afstemming met de sector hebben ingezet op een nieuwe focus om
het perspectief van de sector te versterken, namelijk versterking van
de afzetstructuur, marktgericht produceren en verdergaande
verduurzaming op basis van collectiviteit en vernieuwing Operationele
Programma's.

o Het is wel positief dat Producentenorganisaties bezig zijn om hun
bedrijfsstrategie te vernieuwen en volgend jaar mogelijk wel een
nieuw Operationeel Programma indienen,

o Dat we te maken hebben met een omvattende en complexe GMO
regelgeving is een gegeven, waarin we eveneens in goed overleg met
de sector zoveel mogelijk duidelijkheid trachten te realiseren,

o Tegelijkertijd blijft van belang dat de verbeterslag op EU-conforme
erkenningen zich doorzet.

Stand van zaken coalitie vitalisering varkenshouderij: 
- Visie Rabobank op de varkenshouderij: Huidige bedrijfsmodel moet

veranderen: van aanbodgedreven productie naar een vraaggestuurde
productie met nieuwe product-markt combinaties die onderscheidend zijn op
zaken zoals smaak, dierenwelzijn, gezondheid. Nieuwe producten richten op
specifieke deelmarkten en als keten (groep varkenshouders,
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slachterij/verwerker, retail, food industrie) in de markt zetten. Bedrijven 
zonder perspectief maar met milieurechten stimuleren te stoppen zodat er 
ruimte komt voor ontwikkeling van varkenshouders die zich verder willen 
ontwikkelen. Oplossen van de mestproblematiek is belangrijk voor een 
economisch sterke varkenshouderij, aanpak door ketensamenwerking en 
ontwikkeling specifieke mestproducten met toegevoegde waarde.  

- Hoewel de varkenshouderij in 2016 economisch gezien bovengemiddeld goed
draaide, blijft herstructurering volgens Rabobank nodig om de sector
toekomstbestendig te maken.

- De uitvoering begint vorm te krijgen. De POV legt de laatste hand aan een
subsidieregeling mestverwerking waarmee € 10 miljoen Europese middelen uit
de eerste nationale envelop worden besteed. Hierover ontvangt u binnenkort
een nota met een aantal beslispunten.

- Rabobank is trekker van de beleidslijn Herstructurering (in de persoon van
 van de coalitie en is oprichter van het Ontwikkelingsbedrijf

varkenshouderij. Het ontwikkelingsbedrijf brengt stoppers en blijvers bij
elkaar. Voor de facilitering hiervan heeft Rabobank middelen beschikbaar
gesteld (ca. € 100 miljoen). Voor de herstructurering heeft EZ € 5 miljoen
beschikbaar gesteld uit de eerste nationale envelop Europese steunmiddelen.
Deze middelen moeten met prioriteit worden weggezet in 2017.

- Voor de beleidslijn keteninnovatie/nieuwe marktconcepten vinden gesprekken
plaats met potentiële trekkers. Rabobank heeft hier een belangrijke
meedenkrol.

- U kunt vragen hoe de samenwerking met de provincies loopt, o.a. met de
provincie Noord-Brabant die recent heeft aangekondigd het ammoniakbeleid
voor bestaande stallen te willen aanscherpen (naar voren halen van de
omschakelingstermijn van 2028 naar 2020).

Stand van zaken fosfaatreductiepakket melkveehouderij: 
- De gesprekken met de Europese Commissie over het fosfaatreductiepakket

worden deze en volgende week voortgezet. Streven is deze maand
overeenstemming te bereiken.

- Ondertussen wordt hard gewerkt aan de stoppersregeling en een regeling voor
de verankering van het fosfaatreductieplan van de zuivel zodat de uitvoering
zo snel mogelijk kan starten.

- De banken ondersteunen de stoppersregeling (premie voor afgestoten
melkvee) met een liquiditeitsoverbrugging voor bedrijven die in 2017 stoppen
met de melkveetak. Belangrijk is dat de stoppende melkveehouders in 2018
fosfaatrechten krijgen die ze vervolgens kunnen verkopen. U kunt informeren
bij de Rabobank naar de mate van belangstelling voor de stoppersregeling en
welke mogelijkheden Rabobank heeft om melkveehouders te stimuleren te
stoppen met de melkproductie.
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Vervolg advies Commissie Nijpels: 
- De Staatssecretaris heeft het voornemen om in het eerste kwartaal 2017 een

onafhankelijk regisseur duurzame veehouderij te benoemen die alle partijen
aanspreekt op de voortgang van de verduurzaming, aanbevelingen doet voor
bijstelling beleid, sectorbrede initiatieven coördineert. Dit in navolging van de
aanpak bij het Energieakkoord en de Deltacommissaris. Dit in navolging van
de aanpak bij het Energieakkoord en de Deltacommissaris. U kunt vragen wat
de Rabobank vindt van dit idee en naar suggesties voor namen voor de
regisseur.

- Eén van de aanbevelingen in het advies van de Commissie Nijpels is dat de
toegang tot passende private en publieke financiering dient te worden
verbeterd. U kunt informeren welke mogelijkheden de Rabobank heeft en
welke rol de Rabobank voor zich ziet bij de verdere uitwerking van het advies.
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Van:  (POV) @pov.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 17:19 
Aan: i@gmail.com' @gmail.com)'; 

@rabobank.nl';  (POV);  (POV); 

CC:  (POV); 

@rabobank.nl)' 
Onderwerp: Agenda voor bijeenkomst coalitie 26-1 a.s. 10.30 uur te Den Haag. 
Bijlagen: Agenda Coalitie ViVa 26-1-2017.docx; Bijlage 1 Notulen  Coalitie ViVa 15-12-

2016.docx; Bijlage 2 Reactie Van Dam op advies Versnelling verduurzaming 
veehouderij.pdf; Bijlage 3 Planning ontwikkelingsbedrijf.docx; Bijlage 4 
Overleg Coalitie met Provincies.docx; Bijlage 5  presentatie coalitie vitale 
varkenshouderij.pdf; Bijlage 6 Opdrachtomschrijving vitale varkenshouderij 
12.01.17.pdf; Bijlage 7 Opmerkingen EZ bij de  voorlopige 
opdrachtomschrijving keteninnovatie.docx; Bijlage 8 P-Reductie varkens 
V2.pdf 

Beste mensen, 

Hierbij de agenda en de bijbehorende stukken voor de bijeenkomst van de Coalitie donderdagochtend 26 
januari a.s.  

Aanvang: 10.30 uur 

Plaats: ministerie EZ te Den Haag. 

Met vriendelijke groet,  

06-
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AGENDA COALITIE  VITALISERING VARKENSHOUDERIJ 

Datum: Donderdag 26 januari a.s. 
Plaats: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag 
Aanvang: 10.30 uur (tot 12.30 uur) 

De bijeenkomst vindt plaats in de Jurgenszaal. 

Voor de leden van de coalitie en  zijn toegangspassen gereserveerd. 

Er zijn helaas geen parkeerplaatsen beschikbaar. 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen en actiepunten vorige vergadering
De notulen van de op 15 december jl. gehouden bijeenkomst zijn ter vaststelling bij de agenda
gevoegd. Bijlage 1.

De volgende punten kunnen naar aanleiding van de notulen en actiepunten worden
besproken:

a. Toetreding andere partijen tot Coalitie. Gesprekken met Vion.
b. Financiering uitvoeringskosten vitalisering Varkenshouderij. De stand van zaken

subsidieaanvraag EZ is besproken op 5 januari jl. De ingediende subsidieaanvraag
past moeilijk binnen de EZ kaders. Indien de focus wordt gelegd op uitvoeringskosten
voor de EU subsidieregelingen past dat beter. De inzet is afgesproken om toe te
werken naar één subsidiebeschikking (€. 1,2 miljoen).

5. Versnelling verduurzaming veehouderij
Op 25 oktober jl. is het SER advies (Commissie Nijpels) ‘versnelling duurzame veehouderij’
aangeboden. Staatsecretaris Van Dam heeft in een brief aan de kamer van 21 november
aangegeven wat hij met het advies gaat doen. Bijlage 2.

Hij heeft onder andere aangekondigd dat hij in het eerste kwartaal van 2017 een regisseur wil
benoemen, die op breed draagvlak kan rekenen. Daarover gaat de staatssecretaris in overleg
met de partijen van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, de Alliantie Verduurzaming
Voedsel en de verschillende sectoren. De regisseur moet samen met de veehouderijsectoren
en andere betrokkenen, zoals banken, overheden en maatschappelijke organisaties, een
platform inrichten om de verduurzaming van de veehouderij aan te jagen. Tevens geeft Van
Dam aan dat door de ambities van de UDV als uitgangspunt te nemen, deze te concretiseren,
te monitoren en te benchmarken, onder leiding van de regisseur, het traject van de UDV hierin
kan opgaan.

Voor de varkenssector kan een eerste gedachtewisseling plaatsvinden binnen de coalitie.

Vragen aan sectoren:
• Wat is de eerste reactie? Wat is goed aan het advies, wat ontbreekt?

• Wat vindt u van het idee om een regisseur duurzame veehouderij aan te stellen? Welk profiel

is gewenst? Suggesties voor namen?

• Welke rol zien de verschillende partijen in de varkensketen voor zich bij de uitwerking van

het advies van de Commissie Nijpels?

24a
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6. Beleidslijn Herstructurering.
a. CEO/kwartiermaker ontwikkelingsbedrijf.

Er heeft een gesprek met de kandidaat plaatsgevonden. De verdere procedure kan worden
besproken.
De formele besluitvorming over de benoeming van de CEO dient plaats  te vinden binnen
de Stichting Vitalisering Varkenshouderij.

b. Tijdslijn  Ontwikkelbedrijf Vitale Varkenshouderij en uitvoering EU subsidiebeschikking
verplaatsing bedrijven.
Een voorstel is ter bespreking bij de agenda gevoegd. Bijlage 3.

 zal dit voorstel toelichten.

c. Voortgang overleg met de Provincies over herstructurering/vitalisering.
De rapportage van het op 19 januari jl. gehouden ambtelijk overleg met de provincies
Noord Brabant kan worden besproken. Er zijn vervolgafspraken gemaakt. Bijlage 4 en 5.

7. Beleidslijn Mestverwerking en verwaarding
Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen EZ, RVO en de POV over het projectplan
mestverwerking. Het projectplan en de beschikking zijn aangepast en voorgelegd aan de
Staatsecretaris. De inzet is om de regeling op uiterlijk 30 januari a.s. open te stellen.

De coalitie kan kennis nemen van de stand van zaken.

8. Beleidslijn KKS & KIS
De implementatie is inmiddels van start gegaan. Er is een planning opgesteld. Nu vinden er
gespreken met stakeholders plaats gericht op het inrichten van een stuurgroep in januari
2017. Uiterlijk in augustus 2017 kunnen de varkenshouders toetreden tot het nieuwe systeem
en kunnen de EU subsidies worden uitbetaald aan de varkenshouders.

De coalitie kan de stand van zaken bespreken.

9. Beleidslijn keteninnovatie en nieuwe concepten
a. Personele invulling beleidslijn.

Er is gesproken met de beoogde coördinator. Dit heeft geresulteerd in de bijgevoegde
concept taakopdracht. Bijlage 6.
De opmerkingen van EZ zijn bijgevoegd. Bijlage 7.

De coalitie wordt gevraagd om deze taakopdracht te bespreken en vervolgafspraken te

maken.

b. Fonds duurzaamheid en kwaliteit.
LTO, NVV en Nevedi werken aan een plan van aanpak voerspoor varkenshouderij. Bijlage 8.

De besluitvorming over dit plan wordt op 27 januari a.s. afgerond en kortgesloten met EZ.
Indien het plan wordt geaccordeerd kan de uitvoering plaatsvinden via het fonds
duurzaamheid en kwaliteit op basis van een beschikking van EZ.

De coalitie kan de stand van zaken bespreken.
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10. Communicatie

11. Data volgende bijeenkomsten.

23 februari. Aanvang 10.30 uur.
30 maart.    Aanvang 10.30 uur.
20 april.      Aanvang 10.30 uur.

12. Rondvraag en sluiting.
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Notulen bijeenkomst COALITIE VITALISERING VARKENSHOUDERIJ 
15 december 2016 te Den Haag. 

Aanwezig: 
 (secretariaat) 

Bericht van verhindering . 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
a. Toekomstvisie COV. Presentatie op 14 december.

De presentatie is bijgewoond door  en  Het is goed dat de COV nu een visie
heeft gepresenteerd die aansluit bij de visie van de coalitie. De COV presenteert zich als
ketenregisseur. Hierop is gereflecteerd. Centraal zal ketensamenwerking moeten staan.
Er moet nog een concrete uitvoeringsagenda komen. Hierbij kan de verbinding met het
actieplan gerealiseerd worden en is de toetreding van slachterijen en vleesverwerkers tot
de coalitie een aandachtspunt. Een actiepunt is om hierop in de coalitie nader terug te
komen. De juiste timing is hierbij een aandachtspunt.

b. Gesprek met Securefeed op 7 december jl.
Dit gesprek zal een vervolg krijgen in het kader van KKS Holland varken.

c. Stand van zaken subsidieaanvraag EZ voor uitvoering Coalitie ViVa.
Er is nog om nadere informatie gevraagd. Actiepunt: pakt dit verder op in overleg met

d. Overige mededelingen.
De coalitie staat kort stil bij regelgeving verwerkingspercentages. Op de inzet van het
bedrijfsleven om de verwerkingspercentages niet te wijzigen is nog geen antwoord
gekomen.

4. Notulen en actiepunten vorige vergadering

De notulen van de op 28 november gehouden bijeenkomst worden vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen advies Nijpels. 
geeft aan dat in januari a.s. gesprekken met de sectoren zullen plaatsvinden. Dit in een open
proces. Het is niet duidelijk of de Commissie Nijpels nog een functie heeft of krijgt.

5. Beleidslijn Herstructurering.
a. Uitvoering beleidslijn.

De Coalitie is geen voorstander van het voeren van gesprekken met varkenshouders. Er is
eerder voor gekozen om de klankbordstructuur, zoals in de Coalitie HOT wordt toegepast,
niet over te nemen. Het heeft prioriteit om nu de kaders te gaan ontwikkelen voor de
regelingen. Uitgangspunt is dat blijvers niet gaan betalen voor de wijkers. Actiepunt: tijdens
de gesprekken die  nog gaat voeren met de leden van de coalitie zal dit punt verder
worden uitgediept.

b. Verdere invulling en operationalisering ontwikkelingsbedrijf varkenshouderij B.V.
Er zijn suggesties gedaan bij de voorzitter voor kandidaten voor de functies van CEO voor
het ontwikkelingsbedrijf en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze
suggesties zijn tijdens de vorige vergadering doorgesproken. De afspraak is gemaakt dat er
nog een aantal kandidaten nader ‘onder de loep’ zouden worden genomen.
De coalitie bespreekt de kandidaten. Er worden afspraken gemaakt voor het benaderen
van een CEO (kwartiermaker) voor het ontwikkelingsbedrijf. Actiepunt: en  nemen
hierin het voortouw. De Coalitie is het eens over de benadering en de kandidaat. De
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Coalitie is het ook eens over de kandidaat voor het voorzitterschap van de RvC. 
Benadering van deze kandidaat wordt in de tijd gezet tot na aanstellen CEO. 

c. Uitvoering EU subsidiebeschikking verplaatsing bedrijven.
De invulling van de beschikking Vitalisering Varkenshouderij zal in dezelfde lijn worden
opgepakt als bij de beschikking voor mestverwerking. Actiepunt:  en de
beoogde ‘kwartiermaker’ zullen zo snel mogelijk een plan opstellen met de kaders voor de
uitvoering van het projectplan. Daarna overleg met EZ en RVO om tot de openstelling van
een concrete regeling te komen en het, indien nodig, vernieuwen van de betreffende
beschikking. Dit zal in januari 2017 opgepakt dienen te worden en eind januari tot een
afronding moeten komen.

d. Voortgang overleg met de Provincies over herstructurering/vitalisering.
Medio januari zal een ambtelijk voorbereidingsoverleg plaatsvinden.
Er dient snel een vervolggesprek te worden gepland met de gedeputeerden.
Actiepunt  EZ wil nadrukkelijk betrokken blijven in het proces naar de provincies.

6. Beleidslijn Mestverwerking en verwaarding
a. Personele invulling beleidslijn

Deze beleidslijn wordt getrokken door de POV. Bestuurlijke trekker is 
( , samen met , van de Stichting mestfonds.
Ondersteuning vindt plaats vanuit de werkorganisaties van POV en MIF.

b. Project mestverwerking.
Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen EZ, RVO en de POV over het projectplan
mestverwerking. Het projectplan zal worden aangepast. Er is inmiddels een
conceptovereenkomst uitvoering project mestverwerking opgesteld waarin de
verantwoordelijkheden tussen POV en Mestfonds worden vastgelegd. Deze overeenkomst
is aan EZ ter goedkeuring voorgelegd. De regeling stimulering mestverwerking en de
bijbehorende uitvoeringsreglementen zijn op ambtelijk niveau besproken. Er zijn nog een
aantal geschilpunten. De discussie hierover binnen EZ is nog niet afgerond. Er zal een
proces worden ingezet om op bestuurlijk niveau te trachten de geschilpunten te
overbruggen. Actiepunt en .

7. Beleidslijn KKS & KIS
a. Personele invulling beleidslijn.

Deze beleidslijn wordt getrokken door de POV. Bestuurlijke trekker is 
( , samen met , van de Stichting Keten-
innovatiefonds)
Ondersteuning vindt plaats vanuit de werkorganisaties van POV. De POV heeft  

 aangesteld als projectmanager.

b. Acties en tijdsplanning.
De implementatie is inmiddels van start gegaan. Er is een planning opgesteld. Nu vinden er
gespreken met stakeholders plaats gericht op het inrichten van een stuurgroep in januari
2017. Uiterlijk in augustus 2017 kunnen de varkenshouders toetreden tot het nieuwe
systeem en kunnen de EU subsidies worden uitbetaald aan de varkenshouders.
De gesprekken met COV en Vion verlopen positief. Zij willen samen met de POV het
kwaliteitssysteem gaan uitrollen. Ook V&L Nederland geeft draagvlak voor KKS.

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede li 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede li

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



3 

8. Beleidslijn keteninnovatie en nieuwe concepten
a. Personele invulling beleidslijn.

Er is nog niet gelukt om een ‘boegbeeld’ voor deze beleidslijn aan te trekken. Het fonds
beschikt nog niet over middelen.
De suggesties voor het aantrekken van een ‘boegbeeld’ zijn besproken tijdens de vorige
vergadering. De afspraak is gemaakt dat er nog een aantal kandidaten nader ‘onder de
loep’ zullen worden genomen.
De coalitie bespreekt de kandidaten. De Coalitie is het eens over de benadering van een
kandidaat. Er worden afspraken gemaakt voor het benaderen van deze kandidaat.
Actiepunt: en nemen hierin het voortouw. kent de kandidaat goed en zal
vooraf contact met hem opnemen.

b. Plan van aanpak en tijdsplanning.
Dit is nog niet aan de orde. EZ is gevraagd de besteding van beschikbare middelen uit de
tweede trance EU subsidie te laten lopen via dit fonds.

De POV werkt aan een plan van aanpak voerspoor varkenshouderij. Dit zal aan de
achterban worden voorgelegd. De lijn vanuit LTO en NVV is een ‘ja mits’ benadering.
Belangrijke randvoorwaarde hierbij is een goed en ‘dichtgetimmerd’ plan vanuit de
melkveehouderij. EZ vraagt om een onvoorwaardelijke toezegging vanuit de
varkenshouderij.

9. Beleidslijn Regelgeving
Deze beleidslijn wordt getrokken door het ministerie van EZ in de persoon van DG

  is aanspreekpunt voor de voorbereiding en uitvoering. Er zijn
op dit moment geen specifieke aandachtspunten.

10. Inrichting vergaderschema  2017 en data volgende bijeenkomsten.
De volgende vergaderingen van de coalitie worden vastgesteld. Dit op basis van het
uitgangspunt om in de eerste helft van 2017 maandelijks vergaderen op de laatste
donderdagochtend van de maand. Vergaderplaats Den Haag bij EZ. Tijdsduur vergadering 2
uur.
26 januari.   Aanvang 10.30 uur.
23 februari. Aanvang 10.30 uur.
30 maart.    Aanvang 10.30 uur.
20 april.      Aanvang 10.30 uur.

De data voor mei en juni zullen tijdens de volgende vergadering worden vastgesteld.
sluit de data kort met de agenda van .

11. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat het goed is om de komende periode
communicatiemomenten te zoeken. Dit zal in ieder geval gebeuren bij het openstellen van de
regeling voor mestverwerking en met het aanstellen van CEO ontwikkelingsbedrijf en het
‘boegbeeld’ voor de beleidslijn keteninnovatie. Aandachtspunt is het opstellen van een
communicatieagenda.

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank en wenst iedereen vast prettige
kerstdagen en een goede jaarwisseling.
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Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Onderwerp Tijdslijn Ontwikkelbedrijf Vitale Varkenshouderij 

Onze referentie RMTAC/ 

Datum 23 januari 2017 

Bijlage(n)  

Pagina 1/2 

Interne nota 

Interne adrescode Doorkiesnummer 

Aan Coalitie 

Kopie aan 

Van ) 

Beste leden van de coalitie, 

Zoals toegezegd doe ik jullie onderstaand een tijdslijn toekomen zoals verwacht worden met 

betrekking tot het opzetten van het Ontwikkelbedrijf. 

Fasering / 

activiteiten 

(Tussen)resultaten/producten: Start 

datum 

 Eind 

datum 

Fase 1:  

DEFINITIEFASE 

- projectplan als voorbereiding op definitieve business plan

- programma van eisen
17-11-

2016

01-03-

2017

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: 
- Vormen van een projectteam met ieder een eigen specialisme en verantwoordelijkheid

- Inventarisatiegesprekken met varkenshouders en andere stakeholders (Provincie, specialisten op het gebied van

RO)

- Opstellen programma van eisen

- Bepalen stuurmechanisme

- Opstellen projectplan

- Benoemen kwartiermaker

- Voorleggen projectplan aan coalitie

Fase 2:  

ONTWERPFASE 

- Definitieve business plan

- Plan van aanpak voor de uitvoerings-, communicatie- en

beheersorganisatie.

- detailplan voor de voorbereidingsfase

-

01-03-

2017

01-05-

2017

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: 

- verwerken projectplan tot business plan in gezamenlijkheid met kwartiermaker

- toetsen ontwerp aan programma van eisen

- toetsen wet- en regelgeving bij EZ

- gesprekken met de diverse provincies om te komen tot een business case per provincie

- opstellen plan van aanpak voor de uitvoerings-, communicatie- en beheersorganisatie.

- voorleggen concept business plan aan coalitie

24d
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Pagina 

Onze referentie 

2/2 

RMTAC/ 

Fase 3A:  

VOORBEREIDING 

- Ingerichte organisatie

- financiering
01-05-

2017

01-08-

2017

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: 

- benoemen IC en RvC

- opstellen financieringsplan

- alle overige activiteiten die nodig zijn om te komen tot een operationele organisatie

Fase 3B:  

VOORBEREIDING 

- Ingerichte organisatie 01-05-

2017

01-12-

2017

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: 

- aanpassing wet- en regelgeving?

- definitieve afspraken per provincie

Fase 4:  

REALISATIEFASE 

- Operationele organisatie 01-12-

2017

- 

Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: 

- 1e transactie voor 1 maart 2018

Aan het einde van iedere fase wordt er door de projectgroep/kwartiermaker een rapportage 
voorgelegd aan de coalitie ter goedkeuring.  

Graag verneem eventuele op- of aanmerkingen tijdens ons eerstvolgende overleg. 
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Bijeenkomst coalitie 26-1.  1 

Overleg Coalitie met Provincies

In aansluiting op het bestuurlijke overleg tussen de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij en 
de gedeputeerden van de Provincies Noord Brabant, Gelderland , Limburg en Overijssel 
heeft op 19 januari jl. een gesprek plaatsgevonden met  en  van de 
Provincie Brabant. Vanuit de Coalitie hebben  en  dit gesprek 
gevoerd.  

Doel van het gesprek was om in aansluiting op het bestuurlijke overleg dat in september 
2016 heeft plaatsgevonden de stand van zaken te bespreken. Dit op het moment dat in de 
Provincie Brabant het traject ‘versnelling transitie veehouderij’ naar een volgende fase is 
gebracht en de Coalitie de uitvoeringsstructuur voor het actieplan heeft uitgewerkt en op 
basis hiervan een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. 

Vanuit de coalitie is de uitvoeringsstructuur en de samenwerking toegelicht. Tevens is 
stilgestaan op de stand van zaken met betrekking tot de verschillende beleidslijnen. 
De beleidslijn herstructurering en de inrichting van het ontwikkelingsbedrijf varkenshouderij 
hebben hierbij centraal gestaan.  

Het gesprek heeft verder plaatsgevonden op basis van de bijgevoegde presentatie van de 
Provincie Noord-Brabant. 

Conclusie van het gesprek is dat de lijn van de Provincie Brabant steeds meer aansluit bij de 
lijn van het actieplan.  

Bij de uitvoering van de staldering denkt men ook in de richting van een ontwikkelingsfonds 
dit naast de denklijn van een ‘stalderingsbank’.  
In het kader van de staldering wordt een regio-indeling voorgesteld. Dit vanuit het 
vertrekpunt dat men milieuwinst in de regio wil houden. Opvallend was de uitspraak dat 
krimp van de veestapel een resultaat kan zijn maar geen doel op zich is. 

Het aandachtpunt dat de ondernemers die hun bedrijf willen door ontwikkelen niet de  kosten 
voor de sanering van de stoppers moeten dragen, wordt onderkent. Men wil er in 
meedenken om dat in de uitvoering van plannen te voorkomen: ontwikkelaars financieel 
‘ontzorgen’. Het politieke vertrekpunt dat de provincie hier niet aan gaat meebetalen staat 
hierbij echter nog stevig overeind. Er werd ook aangegeven dat men ruimte zoekt in de 
omvang van bouwblokken en de huidige beperkingen onder voorwaarden wil loslaten.  

In het gesprek hebben we ook de vraag op tafel gelegd of Noord Brabant mogelijkheden ziet 
om op korte termijn tot een verplaatsingsregeling te komen. Dit vanuit eigenaren die hun 
bedrijf willen verplaatsen naar een andere locatie. Zij hebben ons hierbij geïnformeerd over 
de subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016.  

Tijdens het gesprek hebben we ook nog stilgestaan bij de ontwikkelingen in de andere 
provincies. Gelderland, Limburg en Overijssel kennen een heel andere dynamiek en inzet. 
Dit vanuit de specifieke situatie met betrekking tot de samenstelling van de veestapel en de 
verdeling van de veestapels in de betreffende provincies. De provincies zitten in 
verschillende snelheden. 

De volgende vervolgafspraken zijn gemaakt. 
•  neemt het initiatief om een bijeenkomst te beleggen om samen met

zijn intern team door te praten over de lijn ontwikkelingsfonds.
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Bijeenkomst coalitie 26-1. Hbo   2 

•  neemt het initiatief om een bijeenkomst te organiseren om op ambtelijk
niveau de stand van zaken ook met de andere Provincies door te praten.

De vraag is aan de orde geweest of er op korte termijn een vervolgoverleg met de 
gedeputeerden moet komen en wat dan de agenda zou moeten zijn. 

De conclusie was dat een bestuurlijk overleg nu niet nodig is. Eerst op ambtelijk niveau de 
zaken verder uitwerken.   
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Versnelling transitie 
veehouderij 

19 januari 2017 
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Aanleiding en doel 

• Topsector, maatschappelijk geaccepteerd, past in natuurlijke omgeving,
gezondheidsrisico’s laag en aanvaardbaar

• Versnelling in de  transitie

• Mestbeleid
• Van probleem naar product
• Grip op omvang Veestapel

• Verordening Stikstof
• Doelbereik te onzeker
• Versnellen emissiereductie

• Brabantse Zorgvuldigheidsscore BZV
• Meer sturend, selectiever



Waar staan we nu? 

Mestbeleid 

• Mestdialoog in vier regio’s

• Voorstellen voor mestbeleid en omvang veestapel (staldering)

Verordening Stikstof

• Overleg convenantspartners, opties in beeld

• Verkenning gevolgen voor sector en doelbereik

BZV

• Evaluatie

Begin december 2016 voorstellen GS besproken met PS



Wat staat er op de rol? 

Mestbeleid: 

• Aanpassen verordening ruimte (mest, staldering)

• Botsproef

• Uitvoering staldering organiseren

• Actieplannen mestbewerking in gang zetten

Verordening stikstof

• Verkenning effecten en doelbereik

• Uitwerken concretiseren

BZV

• Uitwerken BZV 2.0

Besluitvorming juni 2017 



Mestbewerking 

Doel: mestbewerking als onderdeel van zorgvuldige veehouderij die kringlopen sluit (schaal 
NWE) 

• Uitvoeren actieplannen
• 5: Emissiearm; markt; koplopers; professionalisering; VTH

• Inrichten Expertpanel
• Opstellen BBT-document mestbewerking

• Toetsingskader gezondheid vaststellen
• Provincie
• Gemeenten

• Locatiekeuze:
• Op bedrijf zelf of op bedrijventerrein
• Maatwerk bij:

• Samenwerkende melkveebedrijven vergisting
• Aanvoer via pijpleidingen
• Na afweging GS varkensdichte gebieden



Omvang veestapel - staldering 

Doel: grip op omvang veestapel, tegengaan verdere regionale concentratie in 
Oost en Zuidoost Brabant 

• Staldering: iedere meter erbij = binnen regio elders met __ ___
• Criterium: daadwerkelijke sloop of feitelijk herbestemd
• afroming

• Gebied: Midden en Oost Brabant
• 5 à 6 regio's

• Voorkomen extra kostenpost ontwikkelaa

• Stimulans: Max omvang bouwblok flexibel �
• Opheffen overlast: bouwblok overhevelen
• Hoge BZV-score of bij marktconcepten dierenwelzijn

Provincie Noord-Brabant 



Uitvoering Staldering 

Stalderingsdienst 

• samen met gemeenten

• Dienst verwerft ‘gesloopte
meters’
• ‘verleiden’ stoppers
• Gèèn stoppers/sloopregeling

• Ontwikkelaars betrekken
‘gesloopte meters’ om niet of
tegen lage vergoeding van
stalderingsdienst

Investeringsfonds 

• Samen met financiële partijen in
de sector

• Ontwikkelaars helpen met
goedkope financiering, subsidie
oid

• Ontwikkelaars gaan zelf de markt
op

• Zo worden stoppers ‘geholpen‘

• Verbreedbaar



Verordening Stikstof 

Doel: borgen en versnellen doelbereik reductie emissie en depositie stikstof 

• Alle sectoren  scherpe emissie-vereisten
• Op zelfde niveau als varkenshouderij

• Oudere stallen (>15 jr) vanaf 2020 aan nieuwe eisen voldoen

• Geen interne saldering: iedere stal moet voldoen

• Verdere verkenning gevolgen voor veehouderij (icm staldering) en
doelbereik

• Op basis daarvan fine-tuning en definitieve invulling



BZV 

Doel: BZV stuurt steviger op transitie veehouderij 

• Meer sturend op gewenste richting transitie

• Effectiviteit verhogen

• Eenvoudiger

• In beleid en subsidieregelingen hoge BZV-scores belonen

• Met partners verder uitwerken



Tactisch operatione@I 

Strategisch 

Verbinden on aanjagen 

Provincie Noord-Brabant 



Intern gebruik 

Intern gebruik 

Opmerkingen EZ bij de  voorlopige opdrachtomschrijving keteninnovatie.

- Onder het kopje ‘actielijn bouwen aan ketensturing’ naast het ontwikkelen/door ontwikkelen
van nieuwe PMC’s ook als doelstelling opnemen het ontwikkelen van nieuwe verdien- en
businessmodellen met meer toegevoegde waarde en rendementsverbetering voor alle
ketenschakels.

- Gestart wordt met een inventarisatie van relevante PMC’s. Wordt hierbij aandacht
geschonken aan consumenten- en ketentrends? Het lijkt mij goed dat relevante
ketenschakels hierbij nauw worden betrokken, mede met het oog op het vormen van nieuwe
ketenteams.

- Belang van samenwerkingsverbanden is helder. Vraag is hoe, via welke weg tot nieuwe
ketenteams over verbetering van bestaande samenwerkingsverbanden kan worden
gekomen. Wat is daarvoor nodig? Wat gaat de coördinator daaraan doen? (aanpak
ontwikkelen, instrumenten?). In de subsidiebeschikking vitale varkenshouderij (middelen
eerste nationale envelop) is € 1 miljoen toegezegd voor het opleiden/begeleiden van
varkenshouders in deelcollectieven/samenwerkingsverbanden.

- Gestreefd wordt naar coöperatieve samenwerkingsverbanden. Dit roept het beeld op van
het oprichten van coöperaties. Wordt dit bedoeld of zijn er andere vormen van
samenwerking mogelijk?

- Samenstelling ketenteams: naast retail kan de verwerkende industrie (Unox etc.) belangrijke
partner zijn. Wordt er ook gedacht aan ketenteams met buitenlandse retail (NW-Europa)?

- Bij afspraken/tijdlijnen: voor ontwikkeling nieuwe PMC’s wordt budget ‘vrijgemaakt uit de
nieuwe nationale envelop’: uit de tweede nationale envelop is 4 mln. gereserveerd voor
samenwerkingsprojecten van collectieven van varkenshouders gericht op verbetering
mineralenefficiëntie in veevoer en op ontwikkeling van nieuwe pmc’s voor varkensvlees.
Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de 4 mln. EU-middelen is taakstellende
bijdrage van de varkenssector van 1 mln. kilogram fosfaat via het veevoerspoor aan het
fosfaatreductiepakket. Besluitvorming hierover vindt eind januari plaats.

- Wordt in deze actielijn ook gewerkt aan ontwikkeling van nieuwe pmc’s voor biggen?
Onderscheidende pmc’s zijn van belang voor handhaven en uitbouwen exportpositie op de
NW-Europese markt.

. 
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Opdrachtomschrijving “bouwen aan ketensturing” 

Opdracht omschrijving vitale varkenshouderij 

Inleiding 

De varkenshouderij sector in Nederland verkeert in moeilijke omstandigheden. De financiële 
huishouding van tal van varkenshouders is niet gezond, en in veel gevallen is er sprake van een 
structureel ongezonde bedrijfsvoering met een negatief rendement op geïnvesteerd vermogen. De 
sector wordt niet gekenmerkt door een sterke onderlinge samenwerking en de individuele 
varkenshouder neemt als gevolg van een gebrekkige samenwerking in de keten een relatief zwakke 
positie in. Ondanks deze problematische situatie is de varkenssector nog immer van eminent belang 
voor economie en maatschappij. De sector in Nederland kent ruim 26.000 arbeidsplaatsen en 
vertegenwoordigt een jaarlijkse productiewaarde van meer dan € 8 mld. Teneinde een poging te 
ondernemen de sector te revitaliseren is in samenwerking tussen de Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV), de Rabo bank en het ministerie van Economische Zaken een regie groep in 
het leven geroepen. Onder leiding van deze coalitie is het actieplan “vitale varkenshouderij” 
opgesteld. 

Het actieplan kent een 4-tal hoofddoelen. Teneinde deze doelen te kunnen realiseren dienen sector 
en keten ingrijpend te veranderen. Onder het motto niet meer of minder maar anders, zijn enkele 
actielijnen gedefinieerd waarlangs de gevraagde veranderingen tot stand kunnen worden gebracht. 
De 3 benoemde actelijnen zijn enerzijds te onderkennen als individuele maatregelen, echter kunnen 
anderzijds pas effectief worden ingezet indien en voor zover deze parallel worden uitgevoerd. Het 
succes van de individuele actielijn is mede afhankelijk van de succesvolle implementatie van de 
overige actielijnen. Een belangrijke randvoorwaarde in het uitvoeren van alle actielijnen is de 
bereidheid van de individuele varkenshouder zich in de toekomst te organiseren binnen coöperatieve 
samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking is niet vrijblijvend: in het kader van het doel de 
sector te revitaliseren is het noodzakelijk nieuwe samenwerkingsvormen met ketenpartijen tot stand 
te brengen. Dit kan slechts succesvol plaatshebben indien de individuele varkenshouder bereid is zijn 
zelfstandigheid ondergeschikt te maken aan het collectieve verband waarbinnen hij/zij in de 
toekomst zal gaan opereren. 

Actielijn “Bouwen aan ketensturing” 

De actielijn “bouwen aan ketensturing” heeft als voorname karakteristiek de ontwikkeling van 
nieuwe product/markt combinaties (PMC’s) gebaseerd op het vraaggericht opereren waarbij de 
signalering van consumenten trends -en behoeften centraal staat. De nieuwe PMC’s bevinden zich 
zowel op nationaal als internationaal niveau. In de Nederlandse varkenssector zijn in de afgelopen 
jaren reeds enkele vernieuwende deel markt concepten tot ontwikkeling gebracht. Deze nieuwe 
concepten kunnen als startpunt worden gezien van een verdere ontwikkeling gebaseerd op 
voornoemde randvoorwaarden. Voorts zal worden  gezocht naar andere perspectiefrijke (markt)-
concepten. Teneinde deze concepten voor alle partners in de keten succesvol, en met rendement, te 
kunnen ontwikkelen is het van belang dat de sector zich verenigt in een overleg met 
(vertegenwoordigers van) varkenshouders, slachterijen, retail, voer leveranciers en maatschappelijke 
organisaties. Samenwerking zal gestalte krijgen door het formeren van zgn. keten teams. 
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Opdrachtomschrijving “bouwen aan ketensturing” 

Uitvoering 

Teneinde de actielijn “bouwen aan ketensturing” te concretiseren wordt een onafhankelijk 
“bestuurlijk trekker” (coördinator) gevraagd op te treden als initiator en ontwikkelaar. Het 
waarborgen van de onafhankelijkheid van genoemde initiator is van belang met het oog op het bij 
elkaar brengen van niet altijd parallelle belangen  in een samenwerkingsverband die zijn betekenis 
vindt in het hebben van een gemeenschappelijke doel, zijnde de versterking van de gehele sector 
door middel van (vernieuwende) ketensamenwerkingsvormen. 

De coördinator zal verkennende gesprekken voeren met alle relevante ketenpartners, waarna in 
overleg met de coalitie een of meerdere ketenteams zullen worden geformeerd. Voorafgaand aan de 
definiëring van genoemde ketenteams zal de coördinator een verslag opstellen van de inventarisatie 
en een eerste voorstel opstellen van de uit de inventarisatie voortgekomen relevante product/markt 
combinaties (PMC’s). In het overleg met de coalitie wordt een priorisering opgesteld van genoemde 
PMC’s. De personele invulling en rolverdeling van de ketenteams zal worden afgestemd op relevante 
bijdragen door ketenpartijen in genoemde PMC’s. Het spreekt voor zich dat een bijdrage door/van 
ketenpartners primair afhankelijk is van de wens van partijen ook daadwerkelijk een actieve en 
(mede)-verantwoordelijke rol te willen nemen in het ketenoverleg. De coördinator heeft de rol van 
initiator en ontwikkelaar, echter hij heeft geen uitvoerende verantwoordelijkheid in (de realisatie 
van) nieuwe PMC’s. Partijen zullen worden aangesproken op de gedane toezeggingen een actieve rol 
te willen spelen in de uitvoering van het revitalisatieplan. 

In de ontwikkeling van nieuwe PMC’s zal tevens worden geïnventariseerd welke (nieuwe) 
coöperatieve samenwerkingsvormen op het niveau van varkenshouders  kunnen worden geïnitieerd. 
Een coöperatieve samenwerkingsvorm is geen doel op zich, het gaat er om te komen tot een logische 
bundeling van krachten teneinde te kunnen garanderen dat er een (meer) evenwichtige rolverdeling 
gaat ontstaan in het ketenoverleg, waarbij ook de gewenste rendementsverbetering van de 
varkenshouder gestalte kan krijgen. Als onderdeel van de inventarisatie zal worden gezocht naar 
succesvolle transformaties in andere sectoren die als voorbeeld kunnen dienen in de ontwikkeling 
van nieuwe PMC’s en samenwerkingsvormen. Als onderdeel van voornoemde verkenning zal worden 
getoetst welke vraagstukken op het gebied van mededinging mogelijk een rol spelen bij de 
ontwikkeling van nieuwe en vernieuwende samenwerkingsvormen. 

Zoals al hiervoor gememoreerd is de succesvolle ontwikkeling van de actielijn “bouwen aan 
ketensturing” mede afhankelijk van de succesvolle ontwikkeling van de overige actielijnen. Het 
spreekt voor zich dat de nieuw te formeren ketenteams een bijdrage zullen leveren, en ook zullen 
participeren, in de ontwikkeling van het ketenkwaliteitssysteem, het keteninformatiesysteem, en 
overige projecten in het kader van verduurzaming, gezondheid, dierenwelzijn en exportpromotie. De 
coördinator zal in overleg met de coalitie trachten hierbij een initiërende rol te spelen. 



Opdrachtomschrijving “bouwen aan ketensturing” 

Inhoudelijke aanpak projecten 

Het is evident dat het uitvoeren van het actieplan “vitale varkenshouderij” een bijdrage vraagt van tal 
van partijen. De ontwikkeling van nieuwe projecten zal gepaard gaan met vele vormen van overleg 
waarbij alle relevante partijen een bijdrage moeten kunnen leveren, teneinde het commitment vast 
te houden. Om te voorkomen dat in deze (overleg)-aanpak de concretisering van acties en afspraken 
teveel uit het oog wordt verloren zal de coördinator zich bij de opzet van inventarisaties en projecten 
bedienen van de zgn. OGSM-methode. Met behulp van deze methode wordt een hulpmiddel 
geboden de uitvoering van actielijnen ook daadwerkelijk om te zetten in concrete acties en meetbare 
deliverables. 

OGSM 

Afspraken – Tijdlijnen 

- De coördinator wordt benoemd/aangesteld door ……………………………. 
- De coördinator zal periodiek verslag uitbrengen aan de vertegenwoordigers van de coalitie

vitale varkenshouderij
- De coördinator heeft een tijdsbesteding voor de duur van twee werkdagen per week
- De coördinator wordt in de uitvoering ondersteund door een assistent of secretariaat-

medewerker van de POV
- Voor de actieve ontwikkeling van nieuwe PMC’s wordt door de POV een nader te bepalen

budget ter beschikking gesteld. Dit budget wordt vrijgemaakt uit de “nieuwe Nationale
Envelop”

- De coördinator zal op verzoek van de coalitie participeren cq een bijdrage leveren in de
ontwikkeling van een of meer projecten in de overige actielijnen

- De eerste inventarisatie fase beloopt een periode van ……………….. (aantal weken in overleg) 
- Verslag inventarisatie fase is beschikbaar op (DATUM in overleg)



Opdrachtomschrijving “bouwen aan ketensturing” 

Overige afspraken 

- Vergoeding coördinator (gesprekken, bijeenkomsten, rapportage, verslaglegging) op basis
van een vast tarief per dagdeel van 4 uur (incl evt. reizen)

- Vergoeding coördinator voor deelname aan specifieke bijeenkomsten/vergaderingen
conform de standaardvacatie vergoeding (SER richtlijn)

- Reiskostenvergoeding: € 0,28 per km
- Verblijfskostenvergoeding € 12 per dag
- Startdatum coördinator (DATUM in overleg)

Zeist, 12 januari 2017 



Fosfaatreductie varkenshouderij

Inhoud: 
- Belang derogatie voor varkenshouderij
- Verlaging P in voer, compesatie kosten
- Borging & uitvoering
- Terugkoppeling naar EZ
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Zonder derogatie meer overschotsmest
Fosfaat: Nu Zonder derogatie:
Productie (mln)     180 idem

Overschot (mln)  90  115 +25
Waarvan Export      40  65 +25

 Meer druk op de Nederlandse mestmarkt (verdringing mest op
akkerbouwgrond)

 Druk op verwerkingscapaciteit
 Voorstel 1: Laat LEI effecten op mestoverschot +

economische gevolgen varkensbedrijven
(verschillende types) doorrekenen



Eerste resultaten LEI-analyse
Verwerkingscapaciteit in 2016, 7 mln kg fosfaat meer dan in 2015

Echter: benodigde extra capaciteit bij verlies derogatie:
Gunstig: huidige verwerkers doen meer kg fosfaat/installatie.
Ongunstig: geen snelle aanpassing aanvoer / installatie
- Gunstig scenario: 58 mln kg  nodig +7 mln
- Ongunstig scenario: 64 mln kg  nodig +13 mln

Ongunstige scenario slaagt alleen als ALLE geplande uitbreiding in 2017 
ook gerealiseerd wordt (bron: inventarisatie BMA: +14 mln kg in 2017)



Effect op verwerkingskosten

Sector Wel derogatie Geen derogatie, 
opvang 
verwerking

Geen derogatie, 
50% opvang 
verwerking

€ /ton mln €
tot.

€ /ton mln € tot. € /ton €/tot.

Rundvee 11 122 12 472 21 560

Varkens 18 188 19 288 29 388

Pluimvee 17 - 17 - 17 -

Uitgangspunten
- Afzetprijzen nemen toe met €5,-/ton bij voldoende
verwerkingscapaciteit bij acuut verlies derogatie
-Afzetprijzen nemen toe met €10,-/ton bij onvoldoende
verwerkingscapaciteit (50%) en acuut verlies derogatie
-Verwerking pluimveemest al maximaal



Historie P in voer:
Voerspoor: 

Resultaat met minder fosfaat

2010/11: Invoering P-toets
Nu: Vrijwillige reductie 

+ compensatie meerkosten



Noodzaak korte termijn
 Vraag van EZ aan varkenshouderij: “Kom zelf met een voorstel voor

fosfaatreductie in de varkenshouderij.
– Eigen voorstel kan op basis van vrijwilligheid en compensatie van

meerkosten.
– Ook afroming bij overdracht of verplichte reductie via Ministeriële

regeling zijn mogelijk
 Discussie 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, incl. nieuwe derogatie

(2018-2021). Varkenshouderij wil dunne fractie varkensmest in
derogatie (verlaging afzetkosten m.n. bij verwerking dikke fractie),
Betere uitgangspositie door nu pro-actief te zijn

 Actieplan Vitalisering Varkenshouderij voor kostenreductie en
rendementsverhoging. EZ wil 1 miljoen euro (van 5 miljoen) inzetten
voor uitvoering



NEVEDI & CBS gehaltes voer
Diercategorie P(g/kg) P(g/kg)

 Zeugen (dracht) 4,9 4,8
 Vleesvarkens 4,6 4,4 

Hoe verlagen?
- Varkenshouder tekent in voor reductie
- Bedrijfseigen voer verlagen met 0,2 (vlv) of 0,1 (zeugen)



 Mengvoerfabrikanten hebben (standaard)voeders in het assortiment
vleesvarkens & dragende zeugen (max 4,4 voor vleesvarkens, 4,9 voor
dragende zeugen)

 Varkenshouders kiezen in 2017 voor fosforarme(re) voeders en tekenen
in bij de uitvoerder

 Varkenshouders die aantoonbaar verlaagd ontvangt hiervoor
compensatie

 Daling tenminste  0,2 (vleesvarkens) respectievelijk 0,1 (dragende
zeugen) g/kg (2017 tov 2016).

 Deelnemers melden reductie op jaarbasis per gemiddeld aanwezige
zeug en/of vleesvarken ten opzichte van 2016

 Gegevens varkenshouder + voerleverancier naar uitvoerder ten
behoeve van de controle

Voorstel



 De monitoring totale maatregelenpakket uitgevoerd door CBS
(in opdracht van EZ).

 Varkenshouders melden zich bij de uitvoerder en leveren de benodigde
gegevens (voerjaaroverzicht 2016, reductie in gr P /kg en reductie
2017. Zo kan de uitvoerder bepalen welke reductie zij realiseren.

 De intekening op fosfaatreductie is maximaal ter waarde van €4
miljoen, wat overeenkomt met een reductie van 1 miljoen kg fosfaat.

 Mengvoerleveranciers leveren (in opdracht van de varkenshouder) bij
de uitvoerder de bevestiging aan dat de aangemelde voeders zijn
afgeleverd alvorens een compensatie wordt uitgekeerd.

 Wanneer het budget van 4 miljoen euro is uitgeput betekent dit dat er 1
miljoen kg fosfaat gereduceerd is in 2017.

Uitvoering



Uitwerking en besluitvorming t/m 27 jan
 LEI –studie economische effecten
 4 mln € voor 1 mln kg fosfaat, is dat voldoende

compensatie?
– Evt incl. effect verwerkingsplicht

 Uitvoering: welke organisatie?
 Uitvoeringskosten (overleg NVV&LTO met EZ?)

– Eisen aan controle en betalingen (Brussel)



Van: (POV) < @pov.nl> 
Verzonden: maandag 27 maart 2017 17:11 
Aan: @gmail.com' @gmail.com)'; 

@rabobank.nl';  (POV);  (POV); 
)' 

CC: 
) 

@rabobank.nl)'; @bciglobal.com'; 
@gmail.com' 

Onderwerp: Agenda bijeenkomst coalitie Viva 30-3. 
Bijlagen: Agenda Coalitie ViVa 30-3-2017.docx; Bijlage 1 Notulen  Coalitie ViVa 23-2-

2017.docx; Bijlage 2 Tussentijdsverslag activiteiten 20170302.docx; Bijlage 3 
Stand van zaken stimuleringsregeling mestverwerking.docx; Bijlage 4 KKS&Kis 
en marktinnovatie.docx 

Beste mensen, 

Hierbij de agenda en de bijgevoegde informatie voor de bijeenkomst van de coalitie Vitalisering 
varkenshouderij.  

Datum:  Donderdag 30 maart a.s.   
Plaats:    Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag 
Aanvang:  10.30 uur (tot 12.30 uur) 

De bijeenkomst vindt plaats in de Fokkerzaal. 

Voor de leden van de coalitie,  en   zijn toegangspassen 
gereserveerd. 

Attentie: Uitsluitend voor de leden van de coalitie zijn parkeerplaatsen gereserveerd. 

Met vriendelijke groet, 

06-
@pov.nl 

25

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



1 

AGENDA COALITIE  VITALISERING VARKENSHOUDERIJ 

Datum: Donderdag 30 maart 2017. 
Plaats: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag 
Aanvang: 10.30 uur (tot 12.30 uur) 

De bijeenkomst vindt plaats in de Fokkerzaal. 

Voor de leden van de coalitie,  en   zijn 
toegangspassen gereserveerd. 

Uitsluitend voor de leden van de coalitie zijn parkeerplaatsen gereserveerd. 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen
a. Situatie bij de POV

I  en  zullen de bestuurlijke en financiële situatie bij de POV toelichten.

b. Overige mededelingen

4. Notulen en actiepunten vorige vergadering
De notulen van de op 23 februari jl. gehouden bijeenkomst zijn ter vaststelling bij de agenda
gevoegd. Bijlage 1.

5. Beleidslijn Herstructurering.
 rapporteert de stand van zaken.  Bijlage 2.

Op 3 april a.s. (aanvang 16.00 uur) is er een gesprek gepland met Gedeputeerde Spierings
van de provincie Noord Brabant.

Op 10 april a.s. (10.00uur-11.00 uur) is een gesprek gepland met gedeputeerde Jan Jacob
van Dijk van de Provincie Gelderland

6. Beleidslijn Mestverwerking en verwaarding
 rapporteert de stand van zaken. Bijlage 3.

7. Beleidslijn KKS & KIS
 en  rapporteren de stand van zaken. Bijlage 4.

8. Beleidslijn keteninnovatie en concepten
 en  rapporteren de stand van zaken. Bijlage 4 (tweede deel).

9. Beleidslijn regelgeving.
Binnen deze beleidslijn zullen aandachtspunten die in het kader van (Europese) mededingen
spelen worden opgepakt op het moment dat ze concreet aan de orde zijn.

10. Communicatie
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11. Data volgende bijeenkomsten.

20 april.      Aanvang 10.30 uur.

Planning vervolgdata.

12. Rondvraag en sluiting.
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Notulen bijeenkomst COALITIE VITALISERING VARKENSHOUDERIJ 
23 februari 2017 te Den Haag. 

Aanwezig: 
 en  (secretariaat) 

Gasten bij agendapunt 9:  en . 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Er wordt aandacht gevraagd voor het op tijd versturen van de agenda en de stukken. De
afspraak is dat de agenda uiterlijk drie dagen voor de vergadering wordt verstuurd aan de
deelnemers.

3. Mededelingen
 geeft aan dat hij zijn deelname aan de coalitievergaderingen zal afstemmen met

. De voorzitter legt vast dat naar bewind van zaken zal worden gehandeld met
betrekking tot zijn deelname van  aan de vergaderingen.

4. Notulen en actiepunten vorige vergadering
De notulen van de op 26 januari jl. gehouden bijeenkomst worden vastgesteld.
De actiepunten worden doorgelopen.

• De fiscale aangifte voor het ontwikkelbedrijf is afgewikkeld.
• Er heeft een vervolg overleg met VION plaatsgevonden. Het resultaat is vastgelegd in

een brief met een uitnodiging voor vervolgoverleg. Dit gesprek zal namens de coalitie
worden gevoerd. ACTIEPUNT: De voorzitter en de secretaris nemen het initiatief om
dit gesprek te plannen. De voorzitter geeft aan dat de deelname vanuit de
coalitiepartners aan dit gesprek gewenst is.

• In aansluiting hierop wordt vastgesteld dat ook de contacten en gesprekken met
andere slachterijen moeten worden voortgezet. Het is belangrijk dat ook andere
afzetorganisaties aanhaken. Na Vion komen er meer schapen over de dam.
ACTIEPUNT: Er wordt een planning opgesteld voor deze gesprekken. De secretaris
stemt dit af. 

• Op basis van de HOT-overeenkomst zal  een overeenkomst opstellen
voor de aanstelling van  als ‘kwartiermaker’ voor het ontwikkelingsbedrijf.
Als de voorbereidingen hiervoor zijn afgerond kan formele besluitvorming door de
Stichting  ViVa plaatsvinden.

• De voorzitter zal op korte termijn contact opnemen met .

5. Uitvoeringsstructuur Vitalisering Varkenshouderij
 geeft een toelichting bij de notitie die vanuit de POV is ingebracht. In het

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en de samenwerkingsafspraak is een gezamenlijk
uitvoeringsstructuur vastgesteld. Binnen deze structuur wordt er vanuit gegaan dat de
beschikbare financiële  middelen worden ondergebracht in fondsen die worden beheert door
aparte stichtingen. Dit geeft een spanningsveld met de positionering van de financiële
middelen die vanuit de EU ter beschikking worden gesteld voor de uitvoeringen van de
betreffende regelingen. De uitvoeringstructuur is met een duidelijk doel in de benen gezet. De
notitie is bedoeld om het spanningsveld te markeren. De vraag is hoe we met de
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uitvoeringstructuur omgaan en die optimaal inrichten. Bij het 
mestfonds is er een oplossing gevonden.  

 belicht de Europese realiteit. Inzichtelijkheid bij de besteding van de 
middelen staat voorop. Bij controles hebben de auditors een zelfstandige positie. Er mag 
absoluut geen indruk ontstaan dat gelden worden doorgesluisd. Ook aan het niet halen van de 
termijnen is een kritisch punt. EZ heeft vrijwel geen ruimte om tot een afwijkende invulling te 
komen.  

Het is goed dat het spanningsveld op tafel is gelegd. De afspraak wordt gemaakt om te 
zoeken naar creatieve en transparante oplossingen zodat aan de doelstellingen die zijn 
gesteld aan de uitvoeringsstructuur kan worden voldaan en risico’s richting de EU, 
bijvoorbeeld op het punt van terugvordering goed worden ingekaderd. De mogelijkheid van de 
toetreding van andere partijen en financiële deelname in de stichtingen moet hierbij worden 
meegenomen. ACTIEPUNT: Vanuit de werkorganisaties van POV en EZ zal dit verder worden 
opgepakt en een voorstel worden voorbereid.  

6. Financiering uitvoeringskosten vitalisering Varkenshouderij
Mede op basis van de besluitvorming P-reductie varkenshouderij en POR regeling is de weg
nu vrij voor het indienen van een definitieve subsidieaanvraag bij EZ voor de uitvoeringskosten
van Vitalisering Varkenshouderij. Er is een bedrag van €. 1,2 miljoen beschikbaar.

ACTIEPUNT: De conceptbrief is een eerste aanzet voor het verzoek om een financiële
bijdrage. De inhoud van de brief zal nader worden afgestemd tussen POV en EZ en ook aan
de Rabobank worden voorgelegd.  De tijdslijn is dat EZ uiterlijk 1 april a.s. de toezegging
afrond.

7. Beleidslijn Herstructurering.
 rapporteert de stand van zaken. Hij heeft diverse  (vervolg) gesprekken

gevoerd op basis waarvan de activiteiten van het ontwikkelingsbedrijf en de bijbehorende
tijdslijn nu verder kunnen worden uitgewerkt waarbij het opzetten en uitvoeren van de
verplaatsingsregeling prioriteit heeft. Met de Provincie Brabant is de discussie over
stalderingsbank versus varkensrechten voortgezet. Het lijkt erop dat op ambtelijk niveau de
kwantiteit, het saneren van ‘meters’ centraal wordt gezet. De kwaliteit, saneren in combinatie
met het realiseren van ontwikkelingscapaciteit voor bedrijven die door willen, dreigt naar de
achtergrond te verdwijnen. Doel en middelen worden blijkbaar omgedraaid.

 heeft een werkbezoek gehouden aan Noord Brabant. Hierbij is ook
gesproken met gedeputeerden. Hieruit ontstaat een ander beeld. ACTIEPUNT: 
en  zullen dit nog nader kortsluiten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan
de voornemens voor pilots die er zijn. Bijvoorbeeld het initiatief van Agrifood Capital.

De vraag blijft aan de orde hoe je het stappenplan kunt versnellen. Tevens is het belangrijk dat
er een systematiek wordt ontwikkeld waarbij ook vanuit andere provincies kan worden
aangehaakt. Er zijn inmiddels ook gesprekken opgestart met de provincie Limburg. De coalitie
zet in op gesprekken met meerdere provincies. Ook Gelderland is belangrijk.

ACTIEPUNT:  stelt een schriftelijke rapportage op voor de coalitie.

8. Beleidslijn Mestverwerking en verwaarding
Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen EZ, RVO en de POV over het projectplan
mestverwerking en het openstellen van de regeling.  deelt mede dat de
regeling gisteravond door haar is ondertekend en dus kan worden opengesteld.

9. Beleidslijn KKS & KIS
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De Voorzitter verwelkomt  en .  
 introduceert zichzelf. Hij heeft de nodige ervaring in de 

retail. Herstructurering van de Greenery was zijn laatste klus.  

 geeft een toelichting bij het plan van aanpak en planning. De presentatie die hij 
hiervoor heeft voorbereid zal aan de leden van de coalitie worden toegestuurd. 
Kernpunten: 
• Toewerken naar een systeem (normenkader) dat door meerdere certificerende instanties

kan worden geborgd bij varkenshouders en andere ketenschakels. Sector zet wel zelf de
standaard. Afzetorganisaties (slachterijen) en primaire sector nemen hierin de lead.

• Beginpunt is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de huidige IKB systemen. In aansluiting
daarop ontwikkeltrajecten en verbetertrajecten om het systeem te verbeteren en
stapsgewijs data /databeheer in te pluggen.

• Deadline om varkenshouders te laten deelnemen en financiële ondersteuning te realiseren
is hard. Daarom ook starttraject en ontwikkeltraject.

• Normenkader Holland Varken is basis. In aansluiting plus modules. Toetsings- en controle
protocollen voor basis en ‘plus’ goed op elkaar aan laten sluiten. Geïntegreerd systeem.

• Traject concepten. Doorlooptijd in kader EU ondersteuning (1 miljoen euro is kort) Starten
met ondersteuning aantal bestaande collectieven: tweejarenplan. Tenderregeling.

• Samenhang tussen actielijnen bevorderen.

 benadruk het belang van het werken aan conceptuele relatie met retailers. Hoe ga 
je om met concepten: moeten die ten dienste staan aan meerdere retailers? Het is belangrijk 
om het proces nu op gang te brengen om daarmee de ‘stelselwijziging’ te realiseren.  
Besloten wordt om  vanaf nu uit te nodigen voor de bijeenkomsten van de coalitie. 
De voorzitter neemt contact op om nadere afspraken over de inzet van  te maken.  

EZ vraagt aandacht voor de mededingingsaspecten. In het kader van de EU-regelingen 
mogen er geen concurrentie beperkende maatregelen optreden. Bij de uitwerking van KKS-
Holland varken zijn er contacten met varkenspost en de Biologische varkenshouderij. Er 
worden geen partijen uitgesloten.  

Stip op de horizon blijft het realiseren van 20-30 deelcollectieven waarin varkenshouders zich 
organiseren en waarvan uit de ketensamenwerking wordt gestructureerd. 

Het belang van datamanagement wordt benadrukt. KKS & KIS zitten onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeld.  

10. Communicatie
• Zodra de goedkeuring van EZ er is met betrekking tot het openstellen van de regeling

stimulering mestverwerking zal hierover communicatie plaatsvinden.
ACTIEPUNT:  zal er voor zorgen dat de suggesties van  in
het persbericht worden verwerkt.

• Andere communicatie momenten? Inzet is om pas te communiceren als er werkelijk een
concrete boodschap is die ook aansluit bij het verwachtingspatroon van de
varkenshouders.

11. Data volgende bijeenkomsten.

30 maart.    Aanvang 10.30 uur.
20 april.      Aanvang 10.30 uur.

12. Rondvraag en sluiting.
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De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank. 



Rabobank 
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Coalitie Vitalisering Varkenshouderij Bezoekadres Croeselaan 18 
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Onze referentie 

Doorkiesnummer 

Datum 

Bijlage(n) 

+3130 
21 maart 2017
Overzicht van activiteiten

Onderwerp Overzicht van activiteiten 

Beste coalitiepartners, 

Het invulling geven aan de meerwaarde en het onderscheidende vermogen van het 
Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland BV, met daarbij voldoende comfort voor de 
betrokken stakeholders, blijkt een complex proces waarvoor afgelopen maanden veel 
gesprekken zijn gevoerd.  

In eerste instantie is de zaak aangevlogen vanuit de regierol. Na inventarisatie en onderzoek 
van de verschillende instrumenten, zoals varkensrechten en staldering, blijkt een regierol niet 
haalbaar maar ook niet gewenst. 

De problematiek en dynamiek binnen Nederland blijkt enorm verschillend en daarnaast ook 
de intenties van de verschillende provincies. De provincie Noord-Brabant heeft op 17 maart jl. 
een wijziging op de Verordening Ruimte voorgesteld. Voorgesteld wordt dat de boer de mest 
van zijn bedrijf op eigen erf mag bewerken of laten bewerken op een bedrijventerrein. Om 
verdere regionale concentratie van vee te voorkomen moet voor iedere vierkante meter 
nieuwe stal elders in de regio 1,1 vierkante meter stal verdwijnen. Om de meerkosten voor 
boeren draagbaar te maken en praktische belemmeringen die volgen uit de aangepaste 
regelgeving weg te nemen wil, wil de betreffende provincie een investeringsfonds en een 
servicepunt in het leven roepen. Zo communiceert zij: ‘De provincie zet samen met de sector 
het investeringsfonds op om boeren te ondersteunen bij hun investeringen in het 
verduurzamen van hun bedrijf of de omschakeling maken naar een ander type onderneming. 
Het servicepunt helpt boeren met onder meer de sloop, asbestsanering en herbestemming van 
de locatie. De provincie werkt in de komende maanden deze instrumenten verder uit samen 
met de sector en gemeenten.’ Duidelijk is dat deze provincie in beginsel niet ons gehele plan 
omarmd maar veel meer een eigen beleidslijn heeft welke met name gericht is op het 
verkleinen van de varkensstapel. De betreffende provincie overweegt hiernaast om over te 
gaan tot een verdere aanscherping van haar beleid inzake stikstofuitstoot. De combinatie van 
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de betreffende maatregelen heeft de werkgroep aanleiding gegeven om een gesprek met de 
verantwoordelijke gedeputeerde te organiseren. Ook met andere provincies vinden inmiddels 
gesprekken plaats. 

Ondanks de complexiteit is er vertrouwen dat we tot een goede invulling gaan komen. 
Conform afspraak ontvangt u in de bijlage een overzicht van de activiteiten tot nu toe.  

Met vriendelijke groet, 
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Bijlage: overzicht van activiteiten 

17 november Aftrapbijeenkomst Projectteam Rabobank 
Bespreken rolverdeling en analyse governance structuur. 

24 november Overleg projectteam 
Delen van beelden bij het daadwerkelijk vitaliseren van de sector. 

07 december Overleg projectteam 
Invulling vacante functies 
Opstellen kaders projectplan 

07 december Gesprek  met  en  inzake sociale  
begeleiding van stoppende varkenshouders. 

15 december Overleg projectteam 
Bespreken projectplan 

22 december Overleg projectteam 
Bespreken projectplan 
Opstellen tijdslijn 

05 januari Overleg projectteam 
Gesproken over de rol van het Ontwikkelingsbedrijf en de mogelijke  
sturingsmechanismen.    

 gesproken met  en  
 gesproken met  

09 januari Inventarisatie bij studieclub varkenshouderij De Kempen 
Na een korte inleiding is geïnventariseerd wat, naast financiële slagkracht, 
belemmeringen zijn bij de ontwikkeling van een varkensbedrijf.  Daarnaast 
gesproken over de huidige mogelijkheden om een bedrijf op een duurzame 
manier te ontwikkelen en wat hun visie is op toekomstige ontwikkelruimte. 

11 januari Inventarisatiebijeenkomst in Venray  
12 januari Gesprek met de heer  (prov. N-Br.) en de heer 

(Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte) 
Nadere toelichting op Rbv1 - 2 en de rol van de Ontwikkelingsmaatschappij. 
Actuele stand van zaken m.b.t. RvR. Betreft feitelijk een 
financieringsinstrument waarmee waarde wordt gecreëerd. Ook wij zijn op 
zoek naar een financieel transitiemodel om oud aan nieuw te koppelen.   

19 januari Overleg  en  met  en  van 
de provincie N-Br. 
Bespreken stand van zaken in aansluiting op het gesprek van september 2016. 

24 januari Inventarisatiebijeenkomst in Groenlo 
26 januari Overleg projectteam  

Bespreken systematiek België 
 Bespreken structuurcijfers varkenshouderij Nederland. 

31 januari Gesprek projectteam Rabobank met ,  
 en  (min. EZ) 

Gesproken over mogelijkheden om het Ontwikkelingsbedrijf een regierol te 
geven met behulp van varkensrechten. Wetswijziging is hiervoor noodzakelijk. 
De vraag is of hiervoor politiek draagvlak is. Daarnaast komt bij een 
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monopolypositie van het Ontwikkelingsbedrijf ook mededinging om de hoek 
kijken.  

02 februari Overleg projectteam 
Gesproken over wat maakt het Ontwikkelingsbedrijf nu interessant voor een 
provincie?  
Bouwen aan een publiek private samenwerking. Ontwikkelingsbedrijf kan 
meerledige packagedeals maken, versnellen van procedures, positieve 
beeldvorming en de mogelijkheid om voorraad te houden. Bouwen aan 
vertrouwen tussen stakeholders. 
Inventarisatie van voor- en nadelen van de twee sturingsmechanismen rechten 
en staldering. 

09 februari Vervolggesprek projectteam Rabobank met 
 en  (min. EZ) 

Ontnemen van vrij verhandelbaarheid is niet haalbaar. Structuurbeleid kan niet 
via meststoffenbeleid gevoerd worden.  
Ook alternatieve constructies besproken zoals aankoop van locaties incl. 
rechten door het Ontwikkelingsbedrijf.  

09 februari Gesprek projectteam met de heer  en de heer  (prov. N-
Br.)  
Provincie N-Br. wil toe naar een top-sector met maatschappelijke acceptatie. 
Zij  wensen grip op omvang veestappel en vooral op de ruimtelijke 
concentratie.  
Gesproken over mogelijkheden en onmogelijkheden van samenwerking. 

16 februari Overleg projectteam 
Gesprek  met  van HAS Den Bosch 
Voor het Ontwikkelingsbedrijf is er geen eenduidig stuurmiddel. De vraag is of 
dat zo  erg is. Reputatierisico is groot bij een monopolypositie. 

17 februari Vervolggesprek  en  met  
 Geen faciliterend beleid in financiële zin. Aan de ontwikkelingskant zit bij de  
provincie weinig energie. Door staldering ontstaat er geen vitalere sector.  

23 februari Overleg projectteam 
Diverse zaken besproken. 

01 maart Gesprek  en  
01 maart Gesprek  met  

 Kennismaking. Daarnaast kennisoverdracht van de varkenssector zoals 
productieproces, productie- en afzetstructuur, marktontwikkelingen, etc.  

02 maart Gesprek  en  met  (Prov. N-BR.) 
07 maart Gesprek  met  (LLTB / POV) inzake prov. Limburg 
08 maart Gesprek  met  ( beleidsmedewerker Prov. Limburg) 
20 maart Gesprek  met  en

(beleidsmedewerkers Prov. Gld.) 

28 maart Gesprek  met 
 (beleidsmedewerker Prov. Overijssel) 
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Stand van zaken stimuleringsregeling mestverwerking. 

De openstelling van de regeling is met twee weken verlengd tot 3 april a.s. Er zijn rond de  50 

aanvragen voor de Regeling Stimulering Mestverwerking binnen gekomen. 

Het eerste beeld is dat een deel van de aanvragen zeker voldoet aan de voorwaarden. Voor een deel 

zal gelden dat ze er waarschijnlijk niet aan zullen voldoen.  In het veld is er de nodige discussie over 

de datum van 31-12-2017. Hierover wordt gecommuniceerd dat deze einddatum  een harde 

voorwaarde was van het ministerie van Economische Zaken In de EU-regeling waaruit de 9,98 

miljoen euro beschikbaar komt, is de vastgestelde einddatum al gepasseerd. Voor EZ was het  

opschuiven van de datum maar 31-12-2017 de absolute grens. Dit tegen de achtergrond van het ZEU 

kader voor besteding van de Nationale envelop en de risico’s voor terugvordering van deze EU-

gelden.    

Het eerste beeld is dat tussen de aanvragen duurzame initiatieven zitten die wel voor het einde van 

het jaar operationeel kunnen zijn. De beoordeling of een aanvraag haalbaar is of niet wordt gedaan 

via de zelfde structuur als het Mest Investerings Fonds (MIF). Los van de stimuleringsregeling komen 

bij het MIF ook aanvragen binnen voor investeringssubsidie.  

Een project moet minimaal 50.000 ton drijfmest of dikke fractie na mestscheiding per jaar gaan 

verwerken om in aanmerking te komen voor de subsidie. Uitbreidingen bij bestaande verwerkers van 

minimaal 10.000 ton, waardoor de totale verwerkingscapaciteit op minimaal 50.000 ton per jaar 

komt, zijn ook subsidiabel. POV en ZuivelNL verwachten zeven tot dertig collectieven te kunnen 

ondersteunen, waarin tussen de 750 en 1000 veehouder meedraaien.  

Er is in totaal 9,98 miljoen euro subsidie beschikbaar, daarvan is 1 miljoen euro beschikbaar voor 

monovergisting.  Het maximumbedrag van de subsidie per project is 1,5 miljoen (bij monovergisting 

1 miljoen euro). POV en Zuivel NL willen met de regeling een volledige verwerking of verwaarding 

van in totaal 5 tot 6 miljoen kilo fosfaat bereiken. Dit via collectieven van veehouders. 

Naast de stimuleringsregeling en het MIF vinden er ook andere initiatieven plaats om het realiseren 

van duurzame mestverwerking te stimuleren. 
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Stand  van zaken Beleidslijnen KKS&KIS en Keteninnovatie 

Fasering KKS

KKS Holland Varken: samengevat. 

Samenvatting actielijn versterken van concepten (deelmarkten) om de positie 

van varkenshouders in de keten te versterken  

1 Uitgangspunten 

• De varkenshouder is de enige schakel in de keten die over een langere periode een laag en in de

afgelopen jaren zelfs een negatief rendement realiseert op geïnvesteerd vermogen. Structurele
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veranderingen zijn nodig om de positie van de varkenshouder te versterken en daarmee de 

Nederlandse varkensketen toekomstperspectief te bieden. 

• Het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is gericht op het behalen van tastbare resultaten voor

varkenshouders en ketenpartners zowel op korte (2017) als op langere termijn (2018-2020).

• Het Holland Varken wordt gepositioneerd als het centrale label, waarmee varkenshouders en

ketenpartners (internationaal) onderscheidende kwaliteit leveren. Het Holland Varken is ook de

basis voor nieuwe marktconcepten (deelmarkten) en het verstevigen en uitbreiden van

bestaande plusconcepten die aan verdergaande kwaliteitseisen voldoen.

• Binnen Holland Varken worden op deelmarkten afgestemde producten geproduceerd door

collectieven van varkenshouders, samen met andere ketenpartners. Het ketenkwaliteitssysteem

Holland Varken fungeert in principe als kwaliteitssysteem voor de verschillende deelmarkten.

Varkenshouders moeten minimaal voldoen aan de basiskwaliteit van het Holland Varken

(basisvarken of premium varken), maar kunnen zelf in de concepten aanvullende inhoudelijke

eisen stellen, en zullen daarbij moeten aangeven hoe die aanvullende eisen gecontroleerd

worden en welke procedures daarvoor gelden.

2 Inzet van Europese middelen 

• Voor het ondersteunen van collectieven zijn op korte termijn middelen (1 miljoen euro)

beschikbaar vanuit de EU die voor eind september 2017 ingezet kunnen worden om de positie

van varkenshouders in de keten te versterken. De middelen komen beschikbaar voor

varkenshouders die deelnemen aan bestaande of nieuwe concepten via deelcollectieven.

Middelen zijn beschikbaar voor ondersteuning op gebied van gesprekken met ketenpartners, het

opstellen van contracten met ketenpartners, het voldoen aan extra eisen (kwaliteit,

duurzaamheid en welzijn), marketing en communicatie, opleiding en training etc.

• In het Actieplan is voorgesteld om enkele bestaande concepten te ondersteunen, met name om

de positie van deelcollectieven van varkenshouders te verstevigen. Ook zouden enkele nieuwe

concepten ondersteund kunnen worden. Gezien de korte doorlooptijd is het voorstel om de

aandacht te richten op bestaande concepten. Nieuwe concepten met een goed plan kunnen

uiteraard ook een aanvraag indienen, maar hiervoor geldt dat zij wel moeten kunnen aantonen

op korte termijn ook operationeel te worden.

• Bij die bestaande concepten kan worden gedacht aan grotere collectieven bijv. de

varkenshouders die via van Rooi leveren aan Jumbo, of aan een collectief van biologische

varkenshouders in de keten met de Groene Weg, of aan varkenshouders die deelnemen aan het

‘Star’ concept van Vion of aan de varkenshouders die via van Loon leveren aan Lidl, of

varkenshouders die verbonden zijn aan KDV in de keten met Westfort. Daarnaast is het wellicht

ook te overwegen om enkele korte ketens te ondersteunen op het verstevigen van de positie van

varkenshouders in ketens die zich meer richten op de kwaliteit van het varkensvlees, zoals bijv.

Frivar, Krull, Lupine Varken, Wroetvarken, etc.

• Hoeveel collectieven uiteindelijk worden ondersteund is afhankelijk van de reacties van

collectieven van varkenshouders. Vanuit de POV wordt een transparant tenderproces ingericht

om uiteindelijk de beschikbare middelen te kunnen verdelen over meerdere collectieven. Het
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voorstel is om groepen varkenshouders meerjarig te ondersteunen. Daarop is het plan van 

aanpak gericht (zie hierna). In onderstaand figuur is al een eerste inventarisatie opgenomen van 

bestaande concepten. 

• Om aanspraak te kunnen maken op deze middelen dienen collectieven van varkenshouders vóór

eind september 2017 een tweejarenplan opgesteld te hebben waarin een concreet plan van

aanpak is uitgewerkt waaraan de partners in de keten zich verbinden om de voorgestelde

activiteiten ook uit te voeren.

Er is inmiddels een plan van aanpak uitgewerkt. 

Tijdsplanning 

 Kort samengevat gaat het om de volgende werkzaamheden. 

• Maart en april: voorbereiden plan van aanpak, opstellen tenderdocumenten en eerste discussie

in Stuurgroep Ketensturing, gesprekken met collectieven en ketenpartners.

• Mei: aanmelding collectieven.

• Juni: bezoek collectieven om tenderdocument toe te lichten.

• Juli en augustus: collectieven stellen tenderdocumenten op. In die periode werkt het

projectteam de zes onderdelen uit in pakketten van diensten waarmee de collectieven

ondersteund kunnen worden.

• September: beoordeling van plannen van Aanpak door de Stuurgroep Ketensturing en toekennen

van middelen aan collectieven.

• September tot december: nazorg collectieven en voorbereiding congres Vitale Varkenshouderij.
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Geachte voorzitter, 

Bijgaand bied ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de vragen van de leden 
Ronnes en Amhaouch (beiden CDA) over de consequentie van Basel IV regels voor 
het financieringsmechanisme ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking. 

Hoogachtend, 
de minister van Financiën 

J.R.V.A. Dijsselbloem 

26

5.1 tweede lid e
5.1 twee

5.1 twe

5.1 tweede lid e



Directie Financiële Markten 

Ons kenmerk 
2017-0000172527  

Pagina 2 van 5 

[2017Z02139]  
Vragen van de leden Ronnes en Amhaouch (beiden CDA) aan de ministers van 
Financiën en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de 
consequentie van Basel IV regels voor het financieringsmechanisme ten behoeve 
van ontwikkelingssamenwerking (ingezonden 22 juni 2017). 

Vraag 1 
Bent u bekend met het artikel “Pas nieuwe eisen voor banken aan om schade in 
ontwikkelingslanden te voorkomen”?1  

Antwoord 
Ja. 

Vraag 2 
Deelt u de strekking van dit artikel? 

Antwoord 
Tijdens de financiële crisis stond de solvabiliteit van banken flink onder druk. In 
het Bazelse Comité is naar aanleiding hiervan een pakket maatregelen 
overeengekomen die de kwaliteit en de hoeveelheid kapitaal die banken 
wereldwijd moeten aanhouden, substantieel hebben verbeterd en vergroot.  

In het Bazelse raamwerk wordt bij de beoordeling van het benodigde kapitaal voor 
banken geen onderscheid gemaakt naar westerse of niet-westerse activiteiten van 
een bank, maar wordt gekeken naar het onderliggende risico. 

Een disproportionele impact – waarbij de risico’s niet meer in verhouding staan tot 
de kapitaaleisen in het risicogewogen kapitaaleisenraamwerk dient te worden 
voorkomen. 

Vraag 3 
Is de zorg die in het artikel wordt genoemd bekend bij De Nederlandsche Bank 
(DNB), zodat ook die zijn invloed op de uitkomst van Basel IV kan aanwenden? 

Antwoord 
Ja, deze zorg is bekend. De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) en Rabobank hebben een brief met hun zorgen 
over onbedoelde consequenties van Bazel IV (ook vaak aangeduid met ‘afronding 
Bazel III raamwerk’) voor ontwikkelingslanden aan het Bazelse Comité gestuurd. 
DNB heeft hiervan een afschrift ontvangen.  

Vraag 4 
In hoeverre is het risico dat banken opererend in ontwikkelingsgebieden lopen te 
vergelijken met in het Westen opererende banken? 

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 wordt er in het Bazelse raamwerk 
bij de beoordeling van het benodigde kapitaal voor banken geen onderscheid 

1  https://fd.nl/opinie/1206022/pas-nieuwe-eisen-voor-banken-aan-om-schade-in-ontwikkelingslanden-te-
voorkomen 
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gemaakt naar westerse en niet-westerse activiteiten van een bank, maar wordt er 
gekeken naar het onderliggende risico.  

Vraag 5 
Erkent u dat handel met ontwikkelingslanden gestimuleerd moet worden en dat 
hogere kapitaaleisen die volgen uit Basel IV belemmerend werken voor meer 
handel met deze landen? 

Antwoord 
Met de agenda voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking investeert 
het kabinet in een economisch sterkere, duurzamere en veiligere wereld met 
minder armoede en ongelijkheid. Dit gebeurt via hulp aan de allerarmste landen, 
via hulp aan én handel met lage- en middeninkomenslanden met een forse 
economische groei, en via het bevorderen van duurzame handelsrelaties met 
landen die op eigen benen kunnen staan. 

De Bazelse kapitaalraamwerken richten zich op het waarborgen van de 
solvabiliteit, stabiliteit en weerbaarheid van banken en hebben niet als doel om de 
handel met ontwikkelingslanden te stimuleren. Ook voor die banken is het 
belangrijk dat ze solvabel en weerbaar zijn, ook al opereren ze in 
ontwikkelingslanden.  

Vraag 6 
Kunt u de gevolgen schetsen van een verhoging van de kapitaaleisen voor 
investeringen in ontwikkelingslanden? 

Antwoord 
In het artikel schetsen Rabobank en FMO dat de verhoging van de kapitaaleisen 
kan leiden tot ontmoediging van banken en ontwikkelingsbanken om op de 
bestaande manier en tegen de bestaande voorwaarden door te gaan met 
financieren van handelsstromen en investeringen in ontwikkelingslanden. 

Basel IV heeft als doel om de risico-inschattingen ten aanzien van diverse activa 
te verbeteren, door huidige onevenwichtigheden te herstellen. Het ligt voor de 
hand dat als gevolg van een mogelijk akkoord over Basel IV daardoor 
investeringen in bepaalde activa, tot op zekere hoogte, meer of minder 
aantrekkelijk worden.  

De onderhandelingen in Bazel zijn echter nog niet afgerond. Na de uitkomst in 
Bazel volgt nog een traject van EU-onderhandelingen waarvan de uitkomst nog 
niet in te schatten is. Het is daarom onzeker wat de gevolgen voor investeringen 
in ontwikkelingslanden zullen zijn.  

Vraag 7 
Ziet u, los van de Basel IV voorstellen, aanleiding om de kapitaaleisen voor 
investeringen in ontwikkelingslanden en bedrijven in ontwikkelingslanden te 
verhogen? 

Antwoord 
Ik zie geen reden om in aanvulling op de Basel IV voorstellen de kapitaaleisen 
extra te verhogen omdat deze eisen al gebaseerd zijn op het onderliggende risico. 
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Vraag 8 
Ziet u redenen om een uitzondering van Basel IV voor ontwikkelingsbanken te 
realiseren? 

Vraag 9 
Zouden er andere veiligheidsmechanismen ingebouwd kunnen worden dan een 
hogere kapitaalreservering voor financieringsverstrekking in ontwikkelingslanden? 

Antwoord op vraag 8 en 9 
Zoals aangegeven volgt nadat de onderhandelingen in Bazel zijn afgerond nog een 
EU-traject. Nederland zal te zijner tijd deze EU inzet bepalen nadat de uitkomst 
van de onderhandelingen in Bazel bekend is en er meer zicht is op de impact voor 
ontwikkelingsbanken. 

Vraag 10 
Zijn de additionele regels in Basel IV complementair aan het bereiken van de 
Sustainable Development Goals (SDGs)? 

Vraag 11 
Zijn de additionele regels in Basel IV een belemmering voor het bereiken van de 
SDGs? 

Antwoord op vraag 10 en 11 
De regels in Basel IV hebben als doel om financiële instellingen veiliger en meer 
weerbaar te maken om risico’s daadwerkelijk te kunnen ondervangen. Deze regels 
zijn complementair aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aangezien ze bijdragen 
aan een stabiele omgeving waarin de markt voor (duurzame) financiering tot 
verdere ontwikkeling kan komen.   

Vraag 12 
Gaat u de effecten van de voorgestelde maatregelen in Basel IV op agri-
financiering en hoge kwaliteit hypotheken onderzoeken? 

Antwoord 
Op dit moment ziet het kabinet geen aanleiding voor een dergelijk onderzoek. 
DNB kan, wanneer zij hiertoe aanleiding ziet, zelf besluiten tot dergelijke 
onderzoeken. Wanneer zich hierin nieuwe ontwikkelingen voordoen zal het kabinet 
de Kamer hierover op de hoogte houden. 

Vraag 13 
Welke ontwikkelingen zijn er te melden over de onderhandelingen die de 
risicoweging binnen Basel IV op (Nederlandse) hypotheken en bijvoorbeeld 
landbouwgronden bepalen? Welke acties onderneemt u om de Nederlandse 
belangen hier te borgen? 

Antwoord 
Tot op heden is het Bazelse Comité nog geen akkoord overeengekomen. De 
onderhandelingen zijn nog gaande. Conform mijn toezegging van 28 juni 20162 

2 Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 135. 



Directie Financiële Markten 

Ons kenmerk 
2017-0000172527 

Pagina 5 van 5 

heeft het kabinet de Tweede Kamer zowel in de Kamerbrieven als in debatten over 
deze ontwikkelingen geïnformeerd. De G20 heeft in haar verklaring van 7/8 juli 
jongstleden aangegeven dat men werkt aan de afronding van de Bazel III 
raamwerk zonder dat de algehele kapitaaleisen voor de bankensector significant 
worden verhoogd, waarbij een gelijk speelveld wordt gepromoot.  

Als lid van het Bazelse Comité zal DNB zich bij het definitief vormgeven van de 
hervormingen zich blijven inzetten voor een proportionele behandeling van onder 
andere Nederlandse hypotheken. Het doel is dat de risicogewogen kapitaaleisen in 
redelijke verhouding blijven staan met de daadwerkelijke onderliggende 
kredietrisico’s.  
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Geachte beer Dijsselbloem. 

De Bazel IV kapitaalseisen naderen bun afronding met een aantal belangrijke gevolgen voor 
banken en hun klanten. De nieuwe eisen leveren een bijdrage aan meer stabiliteit van banken, 
zorgen voor harmonisatie van eisen aan risico-modellen én versterken de transparantie over die 
modellen. Die richting steunen wij. 
Wij maken ons echter zorgen over de negatieve effecten die de nieuwe kapitaalvoorstellen 
zullen hebben voor leningen aan de Agri&Food sector. Voor Rabobank speelt daarnaast dat 
deze ook andere kredieten met veel onderpand treffen, zoals de hypotheken. 

Rabobank heeft deze zorgen op verschillende momenten gedeeld met het Bazel Comité, DNB, 
met uw Ministerie, met bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de Europese Commissie en 
Europarlementariërs. Alhoewel Rabobank begrip ervaart, zijn de Bazel-voorstellen niet 
verbeterd op het punt van de agrifinancieringen. Daarom willen Rabobank en LTO Nederland 
hierbij nogmaals waarschuwen voor de dreigende impact van de Bazel voorstellen voor de 
agri foodketen. 

De Agri&Food sector is in Nederland en Europa goed voor 10 procent van het binnenlands 
product en zij wordt voor een groot deel door banken gefinancierd. Bedrijven in deze sector 
zullen de komende jaren gebruik blijven maken van bankfinanciering. Volgens berekeningen 
die gemaakt zijn door Rabobank nemen de kapitaalseisen voor de agrarische sector toe met een 
factor 2,5. Daartussen zitten nog grotere uitschieters voor kredjeten die nu een lage 
risicoweging kennen, met name grondgebonden financieringen. Dergelijke toenames kunnen 
slechts deels opgevangen worden met kostenbesparingen of met aanpassing van dienstverlening 
en zij zullen dus tot prijsverhogingen leiden. 
LTO Nederland en Rabobank zien daar geen enkele goede reden voor: de risico's zijn niet van 
de ene op de andere dag veranderd en de verliezen op agri zijn niet hoger dan de verliezen waar 
banken rekening mee houden. Het lijkt er meer op dat Bazel de diversiteit van de landbouw in 
Europa niet onderkent en miskent dat Nederland een sterk en efficiënt juridisch systeem heeft 
met goede mogelijkheden voor uitwinning van kredieten. 
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De ontstane problemen kunnen worden opgelost door af te zien van de door Bazel voorgestelde 
invoering van de zogenaamde 'output Ooor'. Deze kapitaalvloer zet de risicomodellen van 
banken buitenspel en overschrijft de risicoanalyse van kredieten door banken. Als deze vloer er 
toch komt, bepleiten wij een uitzondering voor de agrarische sector en voor hypotheken. 

Graag komen wij nader met u in gesprek over welke oplossing er te vinden is. Vanwege het 
economische en maatschappelijke belang van de Agri&Food sector voor Nederland is het van 
groot belang dat kapitaalregelgeving passend is voor de Nederlandse, en Europese, manier van 
financiering van de agrarische sector. We zijn ons ervan bewust dat dit dossier op dit moment 
fonneel in Bazel l igt en niet bij de politiek in Brussel en Den Haag, maar wij vinden het

belangrijk u als minister van Financiën deelgenoot te maken van onze gezamenliJke zorgen. 
Ook hebben wij het beeld dat er op dit moment verschillende gesprekken ge voerd worden over 
de finetuning van de effecten voor categorieën van kredieten en dat Nederland daar 
daadwerkelijk haar eigen punten bij kan inbrengen. 

__McLvriendeliike '1Toet. 
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Kopie: Ir. M.H.P. van Dam 

Bijlage: Kapitaalseisen en Agri, paper van Rabobank uit november 2016. 
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Dat vraagt onder meer om een uitbreiding van de 

f\..l Quantitative Impact Study van Bazel. 
0 

'Wanneer Bazel de behandeling van sterk onderpand 
,j 
onvoldoende aanpast, zou er wat ons betreft een compensatie 

plaats moeten vinden voor leningen aan deze sectoren die 

zeer belangrijk zijn voor de reële economie. In elk geval zou 

het resultaat moeten zijn dat er voor alle financieringen een 

passende kapitaalseis geldt. 

Onze belangrijkste argumenten voor het maken van een beter 

onderscheid naar risico en onderpand zijn: 

1. De risico's in de agri sector zijn aantoonbaar lager

dan bij niet-agrifinancieringen. De grote agribanken

hebben veel data, over een lange periode en voor

honderdduizenden bedrijven, die dil illustreren. In

onze data die we ook aan DNB en ECB hebben

vertrekt is te zien dat de loss given default

verliesratio's gemiddeld over de hele portefuille 50%

lager lagen dan voor niet-agri financieringen.

2. Binnen de agrisector zijn risico's voor sectoren zoals

land- en tuinbouw en veeteelt bovendien niet gelijk.

Toch één vloer hanteren zal leiden tot verkeerde

kapilaalreserveringen en misallocatie van kapitaal.

3. Hetzelfde probleem zien wij optreden voor

hypotheken, goederenfinanciering en

projectfinancieringen. Ook hier dreigt de aanpak met

vaste kapitaalvloeren de risico's in die portefuilles niet

goed te weerspiegelen.

Wij bepleiten om geheel af te zien van een output floor en zijn 

ook kritisch op het concept van inputvloeren. In plaats daarvan 

kunnen wat Rabobank betreft beter de eisen aan interne 

modellen aangescherpt worden, zoals EBA en de ECB 

gelijktijdig ook al in Europa aan het doen zijn (zie verderop in 

dit paper de bespreking van alternatieven). 

Wat zijn de heetste hangijzers? 

Onderwaardering van het onderpand 

Het centrale probleem in de Bazel 3,5 voorstellen is dat de 

waarde van onderpand naar onze mening niet goed erkend 

wordt. Onderpand vormt een belangrijke basis onder kredieten 

die de banken verstrekken. Hoe meer onderpand er is en hoe 

beter de kwaliteit, des te meer een bank kan en wil 

financieren.
2 In de agrarische ::ector wordt veel op onderpand 

gefinancierd en dit beperkt de bancaire risico's aanzienfijk.3 De

huidige voorstellen gaan echter in belangrijke male uit van 

standaardbenaderingen en vaste percentages voor risico

inschattingen. Onderpand neemt daarbij geen belangrijke 

plaats in. Hierdoor verwachten wij dat de agrarische sector een 

van de sectoren zal zijn die het hardst door de Bazel

voorstellen getroffen gaat worden. We vinden het zeer 

opmerkelijk dat dil aspect niel goed meegenomen is. 

Output floor overschrijft risicomodel/en 

Naast onze kritiek op de behandeling van onderpand is de 

geplande invoering van een 'output floor' een van onze 

grootste problemen met dit voorstel. Deze vloer schrijft voor 

leningen een minimum kapitaaluitkomst voor. Het kapitaal 

moet minimaal een factor - bijvoorbeeld 60% - van de 

uitkomst zijn als wanneer een standaardmodel was gebruikt. 

Het standaardmodel is een zeer vereenvoudigd model dat leidt 

tot zeer grove en conservatieve kapitaalsvereisten en minder 

rekening houdt met aspecten zoals onderpand. De 

kapitaalvloer 'overschrijft' daarmee de facto in geheel de 

uitkomsten van interne risicomodellen van banken. 

Als dit element in de voorstellen gehandhaafd blijft, zien wij 

twee gevolgen: 

1. De risicosensilivileit van risicomodellen zal afnemen.

Er valt een financiële prikkel weg om zelf de risico's

zo nauwkeurig mogelijk te schatten. Ook 'loont' het

om meer risico te nemen binnen bepaalde

risicocategorieên, die een gelijke kapitaalseis kennen,

of om risico's die een relatief hoge eis opgelegd

krijgen van de balans af te halen.

2. Kapitaalniveaus in Europa stijgen meer dan elders

omdat de meeste grote banken daar geavanceerde

interne risicomodellen gebruiken. In de VS en Azië

werken bijvoorbeeld minder banken met deze

modellen. Daar zullen de effecten dus beperkter zijn.

2 
Daarnaast wegen andere factoren bij de financieringsbeslissing 

mee, zoals het oordeel over het ondernemingsplan, de 
cashstroom, andere financiële kentallen, vooruitzichten van de 

onderneming en de sector waarin deze actief is. 
1 De bancaire term voor het verlies bij faillissement Is 'loss given 
default'. De kans op faillissement (de 'pd') vormt ook een 
belangrijke pijler onder het risicomanagement, maar deze 
wordt zo ver wij kunnen beoordelen wel op een goede manier 
meegenomen in de nieuwe voorstellen. 

2 
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)\,elke alternatieven zijn er? 
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CHet is allereerst nog geen uitgemaakte zaak dat Bazel en de 
�· -�9HOS akkoord gaan met een voorstel waarin de effecten op
regios van de wereld sterk verschillen. Het lijkt aannemelijk dat 
er technische aanpassingen volgen. Dit is ook nodig om de 
doelen van verbetering van risicomodellen en robuustheid van
het systeem te bewerkstelligen. Daarna zijn in de omzet1ing
van de Bazel voorstellen in de EU-regelgeving (en in de VS,
Azië idem) nog kalibraties mogelijk om zo ook nog rekening te
kunnen houden met verschillen in financieringsstructuur van
economieën en met enkele specifieke andere verschillen die
er kunnen zijn tussen landen en markten. Natuurlijk zullen
landen zo dicht mogelijk bij de voorstellen willen blijven om
een gelijk speelveld te bevorderen. Voor een gelijk speelveld
en voor een juiste werking in de praktijk is echter een gelijke
uitgangspositie belangrijk, waarvan goed beschouwd in feite
helemaal geen sprake is.

Tot de alternatieven voor het op de huidige voorgestelde wijze
invoeren van kapitaalvloeren rekenen wij:

1. Niet verklaarbare verschillen tussen modellen van
banken kunnen verminderd worden door meer
benchmarking van interne modellen,

2. Harmonisatie van definities en bijvoorbeeld
datapooling om uitkomsten beter kunnen verOelijken,
kunnen een verdere bijdrage leveren aan meer
eenduidigheid in toepassing.

3. Over de hele linie kan (en wordt al) meer controle
uitgevoerd en is er meer dialoog/kennisuitwisseling
tussen banken en toezichthouders over hoe modellen
opgezet zijn en welke data en definities gebruikt
worden. Wij vinden het bijvoorbeeld logisch dat data
van ten minste een hele economische cyclus gebruikt
worden, zodat dan ook de downturn meegenomen is.
De ECB is al heet indringend bezig met het toetsen
van modellen en zij doel dit op een voor alle grote
EU banken op een zo veel mogelijk zelfde wijze.

Deze alternatieven kunnen voor individuele banken nog steeds 
tot hogere kapitaalseisen leiden maar zij hebben in elk geval 
niet het nadeel dat de goede risico's afgestraft worden, dat 
over de hele linie kostenstijging�n ontstaan en dat het 
speelveld verstoord wordt. 

Conclusie 

De aankomende Bazel richtlijn voor kapitaalseisen dreigt 
kredietverlening op basis van onderpand duurder te maken 
omdat deze onvoldoEmde rekening houdt met de waarde van 
dat onderpand. Bij ag1rifinancieringen is heel duidelijk zichtbaar 
tot welk probleem da11 leidl en bij wie die kosten terechtkomen. 
De ondernemers en de banken worden op onnodige kosten 
gejaagd. Onze kritiek, geldt ook de behandeling in de 
voorstellen van ande1re zakelijke leningen en hypotheken. In dit 
pa.per hebben wij ons1 nu hoofdzakelijk beperkt tot 
agrifinancieringen. In eerdere papers (zie Rabobank.com voor 
de consultatiereactie)1 hebben we onze visie op de andere 
punten uitgewerkt en alternatieven aangedragen. We vragen 
om meer aandacht voor het naar onze indruk onbedoelde 
probleem voor leningen met sterke onderpanden en een 
prudente toepassing ·van de richtlijn in Europa. 

Wij zien in deze situatie daarnaast aanleiding voor een veel 
lundamentelere discu1ssie over de kapitaalvoorstel en dan nu 
onder de hoge tijdsdruk bij Bazel is gebeurd en zijn graag 
bereid daar aan deel te nemen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bouke de Vries, Best1uursadviseur Public Attairs, Rabobank 
Tel 030-2161195, bouke.de.vries@rabobank.nl 
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• Alternative proteins are capturing plenty of consumer interest, food retail cabinet and

foodservice menu space, and food column inches, and if the talk is any indicator, appear set

to enter the mainstream in the coming years.

• Yet little is understood about the market for alternative proteins. In Rabobank's analysis, a

significant market already exists for alternative proteins in the European Union and in the US

and Canada.

• Yet the growth of alternative proteins is of greater interest than the current market size.

• In Rabobank's view, the strong and persistent drivers that are supporting the current growth

of alternative proteins will continue over the next five years, at least. This means alternative

proteins have the potential to capture a material share of growth in the EU and the US and

Canadian markets.

• The growth of alternative proteins offers opportunities to anima! protein and other food &

agribusiness (F&A) companies, in Rabobank's view. This includes investing in developing

alternative protein sources, and learning trom the companies already active in this space

about product innovation, positioning and marketing. We do not see doing nothing as a

rational response. The persistent drivers behind the growth in alternative proteins offer clear

opportunities, and if anima! protein companies do not seize these, they will turn into threats

as other F&A companies respond.

Alternative proteins have gone mainstream 
Tyson Foods' investment in Beyond Meat a year ago marked a tipping point in the progression of 

alternative proteins trom niche to mainstream product. At the time Tyson Foods highlighted the 

significance of its investment by referring to it as a 'game changing product' that would give the 

protein giant access to a tast growing market segment and offer consumers more choice. 

Before this investment, alternative proteins had been in the niche of traditional vegetarian 

products, even though a number of start-up companies were starting to push them. This Jatter 

group was seeing some success in Europe and North America, through retail and foodservice 

channels that target sustainability and anima! welfare minded consumers, and the curious. We 

have discussed the rise of alternative proteins, and in particular the growth in start-ups and 

investor interest in this space, in our past two annual US food trends surveys1. 

Even though Tyson Foods only took a 5% stake in Beyond Meat, it was the coming together of 

two companies that had previously been seen as adversaries-both competing for the centre of 

1 Rabobank US Talking Points, December 2016: The Big Surprises in 2016.

Rabobank US Talking Points, December 2015: Food Trends in 2015 - We 

didn't see that coming 
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the plate-that marked such profound change. The unexpected message trom Tyson Foods was 

that plant-based proteins will play a growing role in meeting consumers' protein needs and 

personal preferences, or as Tyson put it at the time, 'the investment for us is not about an either

or choice, it's about the and'. Other anima! protein companies have since followed Tyson Foods' 

lead by investing in alternative proteins, through direct ownership and minority investments. In all 

cases these companies are responding to the rise in so-call flexitarians, people who are taking 

conscious steps to reduce meat consumption. 

The market for alternative proteins in Europe and North America has continued to evolve swiftly 

since this deal was announced, and in Rabobank's view, is set for even more change in the coming 

years. And despite the excitement that alternative proteins have generated with some consumers, 

these products themselves, the basis of their appeal to consumers, their market share and growth 

prospects, are not yet well understood. In this research Rabobank shares its view on these topics. 

What's the deal with alternative proteins? 

Rabobank has identified three main types of alternative protein products: meat substitutes, 

emerging alternatives and lab-grown meat products (see Box 1). The main differences between 

these three types of products is their stage of product development, market penetration, and cost 

of production, which declines across these three main types. 

Meat substitutes are essentially plant-based protein products that are usually prepared in a way 

to mimic traditional meat products, such as burger patties and sausages. They are already in the 

market, and continue to expand their presence. Emerging alternatives are mainly insect- or algae

based products, which offer considerable sustainability benefits over plant-based protein 

products, but in many cases still need to gain consumers' trust and regulatory approvals in Europe 

and the US and Canada. Lab-grown meat products are designed to look like meat as we know it, 

and have a similar texture, and offer a different approach to winning consumers' trust and 

regulatory approvals. They are currently the least developed products. 

Box 1: To be an alternative to anima! protein, you need to provide protein, right? Rabobank 

identifies three main types of alternative protein products 

1 

• Meat analogues: plant-based
sausages, burger patties, non
chicken schnitzel, etc.

• Traditional plant-based 
a/ternative products: tofu,
tempeh, seitan, falafel, veggie
burgers, etc.

• In all cases these are
processed and prepared
products

• Protein levels vary from about
7%to20% 

Meat substitutes � 

Source: Rabobank, 2017 

Trend or fad? 

• Insect protein available as a
product and as protein
ingredient

• Algae protein to be used as
protein ingredient

• Products will generally be
processed food 

• Protein content varies 
according to the product
formulation and requirements,
but can be over 20%

• Legume based meat products
using the shear cell
technology or 

• Farmed from animal cell

• In all cases by definition these
are processed products

• Typically the protein content
will be similar to meat and
poultry, around 20%

Lab-grown meat 
products 

Rabobank identifies six drivers of the recent growth in demand for alternative proteins in Europe 

and North America (see Figure 1). The same drivers are also present in other markets, and may 

have similar strength, especially in mature markets where consumers are making only marginal 
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increases in their overall protein consumption. Different drivers apply in emerging markets where 
consumers are still increasing their consumption of anima! protein. 

Figure 1: A combination of push and pull drivers are supporting the growth of alternative protein 
products 

Push drivers 
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Three of the strongest drivers are negatives that are pushing consumers away trom ani mal protein 
consumption, and are thereby supporting the growth of alternative protein products. First is 
health concerns around eating animal protein, which is probably the reason most frequently cited 
by consumers that are turning to alternative protein products. Concerns about animal welfare, 
and broader ethical considerations around meat consumption, are the second driver. The third 
driver is concerns over the sustainability of animal protein production, and the growing animal 
protein production to meet increasing demand in emerging markets which can include the 
greenhouse gas emissions associated with ruminant animals, land clearing tor cropping and 
animal feed production, and water quality impacts of livestock farming. Meat labelled as 
sustainably produced (including improved anima! welfare) has seen rapid growth in recent years, 
in response to consumer concerns around sustainability (see Figure 2). 

Figure 2: In the Netherlands, sustainably produced meat has seen rapid growth in recent years 
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Source: Wageningen University Research; Rabobank, 2017 
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A fourth driver, investor interests and concerns, is both pulling along the growth of alternative 

proteins and pushing animal protein companies towards alternative protein products. The final 

three drivers are more positively pulling alternative protein products into the market-curiosity, 

convenience, and personal nutrition. 'Looking for something different' is the reason most often 

given in North American consumer surveys for meal occasions that do not include meat (see 

Figure 3). Millennia! consumers have a higher curiosity than older generations, and this includes 

with alternative proteins which are often marketed at this large group of consumers. In addition, 

alternative protein products are usually produced and packaged in ways that enhance their 

convenience. They are usually ready to cook or heat and need little if any preparation. Finally, the 

fledgling market for personalised nutrition could be a plus for alternative proteins, which in theory 

at least, can tailor the mix of amino acids in a product to match personalised dietary needs. 

Figure 3: US consumers turn to alternatives to red meat and poultry to provide variety in their diet 

Dietary needs/disease or health management 

CosVless expensive 

Easier to prepare 

Own/family member preference 

Nutrition/health 

Adding variety/just something different 

0% 20% 40% 60% 

Number of consumers nominating a reason to serve 

alternatives to meat and poultry 

Source: NAMI, 2017; Rabobank, 2017 

While these drivers have generated considerable interest among consumers in alternative protein 

products, many alternative protein companies are also showing themselves to be adept in tapping 

into these drivers in their marketing campaigns, so that consumer interest is translating into 

product sales, and repeat sales. Marketing campaigns have, for example, included product 

launches through high profile and premium position restaurants and food retail chains, 

endorsements trom high profile sport stars has also helped portray the health benefits and 

convenience characteristics of the products. 

While the ability of alternative protein products to generate consumer interest is now easily 

demonstrated, the next question becomes, will this interest last. In other words, are alternative 

proteins a trend that F&A companies can invest behind, or a short-term fad that will soon 

dissipate, with consumer interest and start-up companies moving on to something else? 

Forecasting consumer trends is always fraught, but one aspect of consumer interest is clear. If 

animal protein companies do not tap into and respond to the set of drivers that have catapulted 

alternative protein products into the lime-light, alternative proteins are likely to become an even 

bigger growth story in the coming years than they have been. 

The current market is substantial, and growing 

Rabobank's initial estimates of the current size of the market for alternative protein products are 

130.000 tonnes for the European Union (EU) and 120.000 tonnes for the United States (US) and 

Canada (see Figure 4). This market estimate is for the use of alternative proteins in product form, 

either as traditional 'centre of the plate' items such as burger patties and sausages, or as 

alternative 'centre of the plate' items such as strips or pieces to add to stir try, pasta or rice dishes. 

RaboResearch I Watch out. or they will steal your growth! 1 October 2017 
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We base our current market estimates on the frequency of consuming alternative protein 

products by the vegetarian, vegan and flexitarian segments of the population in the respective 

regions, adjusted according to the current level of consumption and availability of alternative 

protein products. 

Over the course of the next five years, Rabobank's initial projection is for the alternative protein 

products market to grow at an approximate CAGR of 8% in the EU and reach a level of between 

200.000 tonnes to 250.000 tonnes (see Figure 4). Among the EU countries, the largest markets for 

the alternative proteins market are currently the United Kingdom, Germany, the Netherlands and 

Sweden. We expect the high demand for alternative protein products to continue in these 

countries, but we also expect to see the alternative protein products gaining more market share in 

the other parts of the EU such as France and Spain. For the US and Canadian market, our initial 

projection is for the growth rate to be slightly slower at an approximate CAGR of 6%, which will 

lift the market size to a range of 165.000 tonnes to slightly over 200.000 tonnes. In the US and 

Canada the west coast, north east and some major metropolitan regions will lead the growth due 

to their relatively higher number of flexitarians and openness of the market to growing meat 

substitutes as well as emerging alternative products. 

Figure 4: Market size of the alternative protein products market in the EU, and the US and Canada 

US and Canada 

EU 

0 50 100 150 200 250 300 

■ 2016 ■ 2022f Thousand tonnes 

Source: Rabobank, 2017 

In terms of product types, meat substitutes currently dominate the market with respective to 

other alternative protein products and will continue to be dominant over the projection period. 

However, emerging alternatives and lab-grown meat products will also enter the market in the 

next five years and gain more market share. 

While consumption of insects is common in many parts of the world, in the EU, US and Canada, 

consumer acceptance of eating insects is lower, and there are legislative barriers to the 

commercial production of insect proteins and their inclusion in the human food chain. Currently 

the production and marketing of insects for human consumption is governed by the EU Novel 

Food Directive. A new regulation under this Directive will apply trom January 2018 and will reduce 

complexity and enable the harmonized production and marketing of insect-based proteins for 

human consumption, which could increase the growth of insect proteins. 

Emerging sources of alternative proteins, such as insect and algae protein, can also be used as a 

protein fortifier or ingredient for baked goods, breakfast cereals, pastas and noodles, and snacks, 

which would create an extra demand growth for alternative proteins. Rabobank's initial estimates 

of the current market for alternative proteins as ingredients are 65.000 tonnes for the EU and 

40.000 tonnes for the total of US and Canadian market (see Figure 5). 
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Figure 5: The growing market for alternative proteins as ingredients in the EU, and the US and 

Canada 

US and Canada 

EU 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Thousand tonnes 
■ 2016 ■ 2022f 

Source: Rabobank, 2017 

Combining the use of alternative proteins in products and as an ingredient in different 

preparation groups, in 2022 the total market for alternative proteins could reach a level of 

between 320.000 tonnes to 390.000 tonnes for the EU and 235.000 tonnes to 290.000 tonnes tor 

the US and Canada. 

Growth is being stolen, at least in Europe 

The current market for alternative protein products is much smaller than the anima! protein 

market-alternative protein products are not about to get close to the demand tor traditional 

meat products, in any region, over the next five years. However it is not the total market size but 

the growth rates that alternative protein products are witnessing, and are expected to continue, 

that is most significant. This is especially the case when considering the relatively flat growth 

expected tor anima! proteins in the EU. 

It is striking to see that in the next five years, the growth in alternative protein products is 

expected to represent one third of the total protein demand in the EU (see Figure 6). By contrast, 

due to high anima! protein demand growth expected in the US and Canada, the share of 

alternative protein products is expected to represent only 2% of the total demand growth out to 

2022. 

Figure 6: Alternative proteins represent a material share of total anima! protein demand growth 

over the next 5 years 
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Doing nothing is not an option 

Alternative proteins have the potential to 'steal' a material share of the growth in anima! protein 

consumption in the EU over the coming five years. At the national level in the US and Canada 

alternative proteins are not going to steal a material share of the growth, although in specific 

regions on the west coast and in parts of the north east, as well as in certain metropolitan areas, 

alternative proteins could yet steal a material share of demand growth. 

Having the potential and realising the potential are not the same thing. To realise the potential, 

alternative protein products need to be good. They need to satisfy consumer expectations in 

terms of taste and texture, overcome consumer concerns around the role of technology and 

processing in food production, and address consumer interests in natura! ingredients and food. 

And they need to do all of this at a competitive price--consumers are not willing to pay a 

premium. Companies that are producing and marketing alternative protein products and 

ingredients know this, and are working hard to deliver for consumers (One area where these 

companies are being particularly effective is in product marketing and consumer engagement

most anima! protein companies could learn valuable lessons trom the approaches being taken to 

market alternative protein products). Alternative protein companies will need to work hard to 

achieve sustained growth, as consumers can be fickle in how they choose to translate their 

preferences into purchasing decisions. Creating structural demand is the key challenge. 

Consumers may buy once out of curiousity, but if the product does not meet exepctations there 

won't be a repeat purchase. 

Many animal protein companies are well aware that the growth of alternative proteins is material, 

and are already taking steps to respond to the market drivers that are propelling alternative 

proteins forward. Their view, which Rabobank supports, is that not responding will lead them to 

stagnate, or even worse. Investing in product innovation to improve health benefits of consuming 

animal protein, adopting voluntary approaches to managing anima! welfare that exceed 

regulatory standards, and taking steps to improve the sustainability of their business operations 

and their supply chains. And engaging more directly and effectively with consumers, including 

improving transparency of their supply chains. 

Same anima! protein companies have taken a further step, and directly invested in alternative 

protein companies, directly engaged on the use of alternative proteins in their product portfolio, 

or are changing their approach to product innovation to embrace the use of alternative proteins 

in their supply chains, including as feed ingredients. But the list of anima! protein companies 

active in this space is dwarfed by the list of active consumer food companies that are also active. 

A number of consumer foods companies see that the centre of the plate is open for new 

competition, and are embracing this opportunity. 

While doing nothing is always an option in business, in Rabobank's view it would not be wise for 

anima! protein companies to ignore the drivers of alternative proteins growth. The market is 

asking questions of the whole anima! protein supply chain, and some consumers are voting with 

their wallets in favour of alternative proteins. Alternative proteins-as products and as fortifying 

ingredients-are not the only answer to the questions the market is asking, but right naw 

alternative proteins are the answer that is attracting most attention. 
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Geachte mevrouw Schouten, 

Namens Rabobank wil ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het nieuwe kabinet en met het 
vicepremierschap. 

Vanuit haar coöperatieve achtergrond hecht Rabobank ze�:r aan een goede relatie met 
politiek en samenleving. Rabobank wil met haar expertise, netwerk en financiële 
dienstverlening bijdragen aan groei en verdienvermogen en daarmee aan meer 
welvaart en welzijn in ons land. Rabobank staat ook op voor het wereldwijd 
aanpakken van het voedselvraagstuk. 

Als bank met agrarische wortels ziet Rabobank veel raakvlakken en 
gemeenschappelijke belangen met het Ministerie van Landbouw . 
Zoals het totstandbrengen van een breed gedeelde Food & Agri agenda, samen met 
andere bedrijven uit de sector, waarmee Rabobank een groene, gezonde en 
gewaardeerde sector voor ogen heeft. Of de kwaliteit en kwantiteit van voedsel, óók 
buiten Nederland. En niet te vergeten de omgang met groei- en krimpgebieden in ons 
land. Heel graag stelt Rabobank haar kennis over de verschillende beleidsdossiers ter 
beschikking. 

Ik wens u als minister alle goeds en wijsheid toe bij het uitvoeren van de 
beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord en kijk uit naar een vruchtbare 
samenwerking. Graag nodig ik u uit voor een nadere kennismaking. 

�·ke groet, 
5.1 tweeêe lid e 

o.1 tweede lld e

Coöperatieve Robobonk U.A. 

N.B. vo)r de felicitatie 
is al t)edankt door 

de be,Nindspersoon 

Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 30046159/ B1W·idenrificorienummer NLB031.81. l 83.B.O 1 
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Naar aanleiding van uw benoeming tot Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit heeft 5.1. tweede lid e van de Groepsdirectie van 
de Rabobank, u uitgeno ,go voor een nadere kennisma'king. 

Advies 

U wordt geadviseerd de uitnodiging van de heer �1iiiioleliil• aan te nemen. 

Kernpunten 

De Rabobank heeft een belangrijke positie in de agrarische sector als 
veruit belangrijkste financier. Deze positie en haar financiële beleid 
bepalen mede de koers en richting waarin sector en keten zich 
ontwikkelen. Duurzame ontwikkeling is onderdeel van het Rabo-beleid. 
Daarmee vormen ze een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. 
Ze initiëren samenwerking in de agri en foodsector en steunen de vorming 
van het Nederlands Agrarisch Forum (NAF) door het secretariaat te voeren 
in de persoon van �.1 tweede lid e 7. U heeft
recent met een vertegenwooro1gmg ,ervan Kennis gemaal<t en hun rol 
besproken op het punt van het bestrijden van mestfraude en bij het 
realiseren van de klimaatopgave. 

Toelichting 

Op basis van de volgende overwegingen wordt u geadviseerd in te gaan op de 
uitnodiging van de heer_-1c1•: 

- De Rabobank is een oë1angrijke financier in de primaire land- en tuinbouw
en is ook in de keten actief:

o Ongeveer 85% van de agrarische ondernemers is klant bij de
Rabobank;

o Dit betreft ongeveer€ 30 mld. aan uitstaand kapitaal.
De Rabobank is (ook financieel) betrokken bij de sanering van de 
varkenshouderij en de herstructurering en ontwikkeling van de tuinbouw 
( coalitie HOT). Ontvangen BBR 

½/q 
Pagina l van 4 



id e treedt op in de media, bijvoorbeeld het NRC-debat met r:, 
.1twee<1e1idjen 1s voor transparantie (o.a. open over zijn salariëring). Meer info

öVer'"ZîJn persoonlijk profiel treft u in de bijlage. 
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Uit: Linkedln profiel .1 tweede lid e

.1. tweeae lia e of Rabobank Nederland 

Rabobank is a bank founded by, and with a primary focus on, customers. Over the 

past decades we have grown on the fertlle territory of our home base in the 

Netherlands to become an international financial services provider with activities 

in banking, asset management, leasing, insurance and real estate. 

Rabobank is not a shareholder-driven business. We put the interests and the 

ambitions of our customers and members first. With nearly two million members, 

we are one of the largest cooperatives in the Netherlands. And our members are 

more than just customers. They have 1nput and are involved in the bank's 

strategie decision-making. 

Our independent local Rabobanks form the most tightly-knit banking network in 

the Netherlands. They serve millions of Outch retail and wholesale customers with 

a full range of financial services. We are the market leader in virtually every 

customer and product segment, from young people to start-ups and from 

mortgages to major corporate enterprises. 

Our cooperative identity dates back to the end of the 19th Century, when a group 

of farmers founded the first agricultural laan banks. With our agrarian origins, the 

food & agri sector is our natural environment. In the Netherlands, we are by far 

the largest food & agri bank and our ambition is to become the leading food & agri 

bank in the world. Part of that ambition is to make a contribution to food safety 

and food security. 

Measured by Tier 1 capita!, the Rabobank Group is one of the world's largest 

financial institutions. Rabobank's rating with all rating institutions remains 

unwaveringly high. 

Oirectoraat-ge1neraal Agro en 

Natuur 

Directie Plantaardige Agroketens 

en Voedselkwaliteit 

Kenmerk 

DGAN-PAV / 17190056 
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Onderaerp Felicitatie 
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Geachte mevrouw Schouten. 

Namens Rabobank wil ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot Minister van 
Landbouw. Natuur en VoedselkwaJiteit in het nieuwe kabinet en met het 
vicepremierschap. 

Vanuit haar coöperatieve achtergrond hecht Rabobank zeer aan een goede relatie met 
politiek en samenJeving. Rabobank wil met haar expertise, netwerk en financiële 
dienstverlening bijdragen aan groei en ver<lienvennogen en daarmee aan meer 
welvaart en welzijn in ons land. Rabobank staat ook op voor het wereldwijd 
aanpakken van het voedsehrnagstuk. 

Als bank met agrarische wortels zier Rabobank veel raakvlakken en 
gemeenschappelijke belangen met het Ministerie ,•an Landbouw. 
ZoaJs het totstandbrengen van een breed gedeelde Food & Agri agenda, samen met 
andere bedrijven uit de sector, waarmee Rabobank een groene, gezonde en 
gewaardeerde sector voor ogen heeft. Of de kwaJiteit en kwantiteit van voedsel, óók 
buiten Nederland. En niet te vergeten de omgang met groei- en krimpgebieden in ons 
land. Heel graag stelt Rabobank haar kermis over de verschillende beleidsdossiers ter 
beschikking. 

Ik wens u als minister alle goeds en wijsheid toe bij het uitvoeren van de 
beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord en kijk uit naar een vruchtbare 
samenwerking. Graag nodig ik u uit voor een nadere kennismaking. 

et vrie�li.ik�et 

5 .1 tweede lid e 

Coopero-Robol>onk UA 

·N.B. voor de felicitatie
is al bedankt door 

de bewindspersoon 

'"9<"<nre,.en biJ d� IC.v.K. onderaum� J0046259/ 8TYNoer,t1fcat-,nu'"""" NUJOJUJI. IISJ.IJ,O 1 



TER ADVISERING 

33 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

nota 

Parafenroute 

5.1 tweeae liet 

5.1 tweecte liet 

Aanleiding 

Gesprek met dhr. .1. tweede lid e Groepsdirectie 
Rabobank, 21 feb mlr 

.1 tweede lid e 

BBR 

5.1. tweede lid e

Op woensdag 21 februari heeft u een kennismakingsgesprek met de: heer "-•

�,- • 

.1.1-ielid groepsdirectie Rabobank. De heer t.-;;;J zal wonden vergezeld
oor aê neer .1 tweede lid e . Vanu1 zullen bij het 

gesprek aanwezig z1Jn .1 tweede lid e 'v"TIS.1 tweede lid e (ELVV) en -1 -lide 

,_ ... (PAV). 

Advies 

U kunt tijdens het kennismakingsgesprek de volgende onderwerpen ter sprake 
brengen: 
- agrofinanciering
- bedrijfsovernamefonds jonge boeren
- voedselzekerheid
Onder 'kernpunten' trelt u mogelijke spreekpunten aan over de genoemde
onderwerpen.

Vanuit de Rabobank zijn geen gespreksonderwerpen aangedragen. 

Kernpunten 

Aqrofinanciering 
• Ten algemene zou u kunnen vragen naar de visie van de heer f-1 " op de

grote opgaven voor de agrofood-sector de komende jaren, en hoen1J de rol en
verantwoordelijkheden van banken daarbij ziet;

• Meer specifiek zou u kunnen informeren hoe de Rabobank aankijkt tegen de
gespannen grondmarkt als ook tegen de toenemende kapitaalsintensiteit van
agrarische bedrijven, en daarmee de groeiende behoefte aan risicodragend
kapitaal, en wat dat betekent voor bedrijfsontwikkeling en innovatie alsmede
de financiering daarvan;

Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw· en 

Visserijbeleid en 

Voedselzekerheid 

Datum 

15 februari 2018 

Kenmerk 

DGAN·ELVV / 18028897 

Bhm: 18029020 

Kopie aan 

Kees van Drunen (PAV) 

Bijlage(n) 

J 

Ontvangen BBR 
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• U kunt vragen waar de Rabobank op basis van analyses mogelijkheden ziet
om met name de rentabiliteit van de sector te verbeteren. Dit ook in relatie
tot uw beleidsvoornemen dat boeren een eerlijker prijs voor hun product in de
markt kunnen verdienen;

• U kunt informeren naar de visie van de Rabobank op de recente Mededeling
van de Europese Commissie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na
2020, in het bijzonder op de verkenning van nieuwe financiële instrumenten
die de instroom van particulier kapitaal in de agrarische sector stimuleren en
kunnen helpen tijdelijke kastekorten te overbruggen. Is de Rabobank
voornemens om in Nederland zoals in Ierland een product als het Milk-flex
fund te ontwikkelen?

• U kunt vragen of en waar de heer 5
•-

11
• mogelijkheden ziet voor

samenwerking met Invest-NL op het gebied van financiering in de
agrofoodsector. u kunt daarbij wijzen op een workshop die LNV samen met
Invest-NL l.o. op 7 maart organiseert, waar ook .1 tweede lid e

5.1 tweede lid e ) zal spreken.

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren 
• U kunt vragen naar de knelpunten die de Rabobank in de praktijk ziet bij

bedrijfsovernames, de rol die de bank daarin voor zichzelf ziet en hoe een
bedrijfsovername- en innovatiefonds voor jonge boeren daaraan bij zou
kunnen dragen;

• U kunt uw ideeën delen over de uitwerking van het bedrijfsovernamefonds
voor jonge boeren en daarbij uw waardering uitspreken over de rol van de
Rabobank als sparing partner van LNV.

Mondiale voedselzekerheid 
• U kunt u waardering uitspreken voor het feit dat de Rabobank

verantwoordelijkheid toont op het gebied van voedselzekerheid en vragen hoe
u daarbij samen op kunt trekken om beider missie te versterken;

• U kunt uw tevredenheid uitspreken voor de goede samenwerking met de 
Rabobank op het gebied van mondiale voedselzekerheid, bijvoorbeeld bij de 
organisatie van de FoodFIRST conferenties en de actieve rol van de heer 
Draijer in het Challenge 12,3 netwerk.

Toelichting 

Aqrofinancierjng 

De grote transitie- en financieringsopgaven voor de agrosector 
De agro- en visserijsectoren in Nederland staan voor een aantal innovatie- en 
transitie-opgaven, die tegelijk ook grote financieringsopgaven zijn. Ze hebben te 
maken klimaatbeleid en energietransitie (aardwarmteprojecten glastuinbouw en 
CO2-infrastructuur, maar ook andere verduurzamingsopgaven voor 
mestverwerking en waterkwaliteit, herstructurering van sectoren en înnovatie op 
zee zoals zeewlerteelt). 

Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 
Visserijbeleid en 

Voedselzl'�erheid 

Kenmerk 

OGAN·ELW / 18028897 

Pagina 2 van 4 





circa 25 deelnemers vanuit de agroketens en de agrofinanciering rondom de
financieringsopgaven genoemd. 

Bedriîfsovernamefonds jonge boeren
U bent met ELVV-nota van 15 december jl. gelnformeerd over de stand van zaken
ontwikkeling van het in het regeerakkoord aangekondigde fonds voor 
bedrijfsovername en innovatie voor jonge boeren. U heeft in reactie daarop
aangegeven dat uw voorkeur uitgaat naar een revolverend fonds, indien mogelijk 
met aanvullende financiering vanuit Invest-NL en/of de EIB. Op dit moment wordt
onderzocht of een dergelijk revolverend fonds de vorm aan zou kunnen nemen 
van een vermogensversterkendkrediet. 

Vanuit LNV is meerdere malen met medewerkers van de Rabobank van gedachten
gewisseld over hoe een bedrijfsovernamefonds eruit zou kunnen zien. De 
Rabobank hee� daarbij aangegeven dat het verstrekken van achtergestelde
leningen aan jonge boeren net het duwtje in de rug kan zijn voor de bank om
goede bedr]jfsplannen te kunnen financieren. 

Daarnaast hebben medewerkers van LNV naast medewerkers van de Rabobank
afgelopen twee maanden verschillende keren deelgenomen aan regionale sessies
over bedrijfsovername georganiseerd door de NAJK. 

Mondiale voedselzekerheid
De nieuwe missie van de Rabobank is 'Growing a better world together'. Hiermee
wil de Rabobank zich presenteren als een bank die met moed en daadkracht 
bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving, te
beginnen met voedselzekerheid. Om genoeg voedsel voor nu en komende 
generaties op een duurzame manier te verbouwen, zet de Rabobank een 
programma op: Kfckstart Food. Met kennis, netwerken en financiering helpt de
Rabobank voedselproducenten duurzaam te produceren. 

Verder fs de Rabobank actief betrokken bij door LNV geïnitieerde actlvlteiten,
zoals Champlons 12.3 netwerk en de FoodFJRST Conference. 

Champions 1.2.3 is een netwerk van bestuurders van overheden, bedrijven,
internationale organisaties, onderzoeksinstituten, en boeren- en maatschappelijke
organisaties om actie te mobiliseren om SDG 12.3 (geen voedselverspilling) te 
bereiken. Het netwerk is gelanceerd in juni 2015 in Den Haag tijdens de 
internationale conferentie 'No More Food to Waste', voorgezeten door de 
voormalige staatssecretaris EZ Sharon Dïksma. Namens Nederland zi"n •-••

�
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De FoodFIRST conferenties worden door Stlchting Socires georganiseerd in
opdracht van LNV, BZ en Rabobank. De FoodFIRST Conferentîe brengt leiders
vanuit agro-industrie, senior beleidsmakers, NGO's en academici samen rondom
het thema mondiale voedselzekerheid. De eerstvolgende conferentie is van 31 mei
- 1 juni in Utrecht, en heeft als thema 'Join-up with African agripreneurs'. In 
aanloop naar deze conferentie heeft Rabobank den Haag een aantal 'Vijverberg 
sessies' gehost. 

Directoraat-ge,neraal Agro en 
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Verslag van kennismakingsgesprek Minister - .1 lweede lid (21-02-2018) 
donderdag 22 februari 2018 16:30:29 

\/erslag va□ l<eooismakjngsgesorek ML NY -f·flweeile 10:, '21-92-2018) docx 

Beste 5:1 tweede liet en e-, 

In bijlage een kort verslag van het gesprek dat de Minister 21 februari had met .17:weecie licl , 
p-r.t\iiieeêle 111 j van de groepsdirectie van de Rabobank.

Samenvatting: 
Op 21 februari had de Minister een gesprek met de heer .1îweecle lid�- Omdat het om een 
kennismakingsgesprek ging, was er geen agenda. Het grootsl:e geaeèrte van het gesprek ging 
over de visie van de minister en de missie van de Rabobank voor voedselzekerheid.

Thema's waarop de Minister en de Rabobank elkaar kunnen vinden en verstreken. Daarnaast is 
kort teruggeblikt op de Grüne Woche en stil iestaan bij wat de Rabobank voor het ministerie 
zou kunnen betekenen. Ten slotte heeft['- j uit hoofde van zijn functie als lid van de Raad 
van Toezicht van Staatsbosbeheer, aangegeven ook daarvoor beschikbaar te zijn voor gesprek 
mocht de Minister dat willen . 

. 1 tweeae liet e, met vriendelijke groet, 



Verslag van kennismakingsgesprek Minister Schouten met  (Rabobank) 

Op 21 februari had de Minister een gesprek met de heer  van de 
groepsdirectie van de Rabobank. Omdat het om een kennismakingsgesprek ging, was er geen 
agenda. Het grootste gedeelte van het gesprek ging over de visie die de minister aan het 
ontwikkelen is en de missie van de Rabobank voor voedselzekerheid. Thema’s waarop de Minister

en de Rabobank elkaar kunnen vinden en verstreken. Daarnaast is kort teruggeblikt op de Grüne 
Woche en stil gestaan bij wat de Rabobank voor het ministerie zou kunnen betekenen. Ten slotte 
heeft  uit hoofde van zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer, 
aangegeven ook daarvoor beschikbaar te zijn voor gesprek mocht de Minister dat willen. 

De visie van LNV 

De Minister lichtte toe dat ze bezig is met het ontwikkelen van een visie op de landbouw en daarbij 
het gesprek met de partijen in de keten aan wil gaan op basis van wat zij aangeven nodig te 
hebben (geef me “an offer I can’t refuse”). Tegen de achtergrond van onder meer de mest- en 
kalverfraude delen de Minister en  de zorg dat de sector niet de urgentie voelt om collectief 
dingen te veranderen en  elkaar daar niet op aanspreken. In dit verband peilde  bij de 
Minister of zij NAF (Nederlands Agribusiness Forum) een partners vindt om afspraken mee te 
maken. De Minister sprak zich daar niet direct over uit, maar benadrukte in haar reactie dat zij 
gesprekspartners zoekt die een commitment willen geven voor veranderingen die naar haar 
oordeel (en dan ook naar het oordeel van de NAF) noodzakelijk zijn.  

De missie van de Rabobank 

sprak over de missie die de Rabobank heeft op het gebied van voedselzekerheid, na de 
SDGs het volgende hoofdstuk op de mondiale agenda. De afzonderlijke onderdelen van de 
narrative zijn daar (duurzaam bodembeheer, voedselzekerheid, stabiliteit in de voedselketen en 
gezonde voeding), maar het samenhangende verhaal ontbreekt nog. Dit verhaal moet vertellen 
hoe de Rabobank kan bijdragen aan het mondiale voedselzekerheidsvraagstuk, maar Nederland 
heeft ook grote stukken van de puzzel in handen. 

De Minister wil het verhaal van de Rabobank graag leggen naast het verhaal dat ze samen met 
minister Kaag aan het ontwikkelen is over mondiale voedselzekerheid en de rol van Nederland 
daarin. De Minister ziet daarin voor Nederland vooral een rol op het gebied kennis en technologie 
en wil daarmee een grote slag maken, op alle niveaus. 

Wat kan de Rabobank voor LNV betekenen? 

Op de vraag wat de Rabobank voor LNV zou kunnen betekenen, noemt de Minister vooral de 
transitie-opgaven uit het Regeerakkoord zoals de warme sanering van de varkenssector in Brabant 
en het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. Die opgaven wil ze graag verwezenlijken als 
onderdeel van een breder plan, waarvoor financiering nodig is. 

Commentaar 
We moeten serieus gaan kijken hoe we de jaarlijkse presentatie van de handelscijfers tijdens de 
Grüne Woche, anders kunnen framen. De Minister is van mening dat we nu  ‘het halve verhaal’ 

vertellen). 

Actiepunten: geen 

Op gesteld door , ELVV / , PAV – 22 februari 2018 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

!
5Ttwöooe ■ e 
11>..l tweede lid r-
Re: MLNV: B�Gesp<·ek met dhr.f-fliiiiile7iirij, Vz Groepsdirectie Rabobank, 21 februali 
dinsdag 27 februari 2018 09:15:41 

Ja, is goed. 

Dank je welf,._j 

VerstulU'd vanaf mijn iPad 

Kan deze BM naar het archief? 

Dank. 

Groet, 
5.Xliiiilie 
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