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Geachte mevrouw Schouten,
Over minder dan twee weken wordt de voorgestelde maatregel voor de tijdelijke normering van het ruw
eiwit in krachtvoer voor melkvee van kracht. In eerder gevoerde gesprekken en via deze brief doen we
de ultieme oproep om deze veevoermaatregel in te trekken.
Zoals afgelopen maanden herhaaldelijk toegelicht, is de maatregel onwerkbaar en onacceptabel voor de
Nederlandse melkveehouderij:
- Door generieke normen op de hoeveelheid eiwit in krachtvoer op te leggen, worden boeren beperkt
in hun vakmanschap. Het wordt ondernemers door de maatregel onmogelijk gemaakt om het beste
rantsoen voor hun koeien samen te stellen. De maatregel is gebaseerd op een juridische logica en
staat haaks op een goede landbouwpraktijk. De veelvuldig aangehaalde LNV-ambitie van het
‘verminderen van regeldruk’ en ‘ruimte voor het vakmanschap voor boeren en tuinders’ druist
hier recht tegenin.
- Boeren mogen nooit in de situatie komen waarbij ze moeten kiezen tussen de gezondheid van hun
dieren óf voldoen aan een maatregel. Met name jongvee en hoogdrachtige koeien lopen gezondheidsrisico’s door deze maatregel. Dit wordt onderschreven door dierenartsen en andere experts.
- Deze maatregel valt in een overgangsperiode in het weideseizoen, waarbij de koeien weer meer op
stal staan. Daardoor is het sowieso al lastiger om een uitgebalanceerd rantsoen samen te stellen.
Dit betekent een grote uitvoeringslast.
Voermaatregel niet berekend op extreme droogte
De sectorbrede bezwaren hebben tot op heden niet geleid tot het schrappen van de maatregel, een
symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. De urgentie om de maatregel in te
trekken, is de afgelopen weken alleen maar groter geworden. De voermaatregel is namelijk niet berekend op de extreme droogte van de afgelopen periode. Ondanks de recente regenval in delen van het
land, zorgt het neerslagtekort deze zomer voor slechte kwaliteit of tekort aan eiwitrijk gras.
De beschikbaarheid van vers weidegras loopt in verschillende gebieden in Nederland snel terug. Melkveehouders verwachten over enkele weken kuilgras uit hun wintervoorraad bij te moeten voeren als er
niet genoeg neerslag valt. Het verse weidegras levert over het algemeen veel eiwit. Als dat gras niet
beschikbaar is of van slechte kwaliteit is, wordt het onder de nieuwe voermaatregel nóg moeilijker om
eiwittekorten tegen te gaan en dus de gezondheid van dieren te waarborgen.
Mede namens Wil Meulenbroeks, voorzitter van onze vakgroep Melkveehouderij, doen wij daarom
de ultieme oproep; voorkom dat boeren moeten kiezen tussen de wet en het welzijn van hun dieren.
Schrap de voermaatregel!
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Er zijn oplossingen
LTO Nederland benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere reductie van stikstof te
komen, ook door op vrijwillige basis en op een eigen manier passend bij het bedrijf de hoeveelheid eiwit
in voer te minderen. Bewijs daarvoor zijn de diverse voorstellen die door de sector zijn gedaan de
afgelopen tijd. Een belangrijke stap voor een vruchtbaar vervolg van het overleg is dat deze onwerkbare
maatregel voor de laatste vier maanden van 2020 van tafel gaat. Vervolgens kan worden gekeken welke
ruimte in het totaalpakket kan worden benut voor verdere stappen.
Investerend de crisis uit
Als sector zijn we bereid om in overleg te komen tot werkbare, effectieve afspraken voor de periode
2021-2030. Nederland bevindt zich immers in een dubbele crisis; enerzijds door de rem op ontwikkeling
en verduurzaming door de stikstofimpasse, anderzijds door de economische terugval door de Coronacrisis.
Wij willen graag verder praten over oplossingen voor de lange termijn en wegblijven uit steeds weer
korte termijn oplossingen en micro-maatregelen.
We moeten investerend de crisis uit. Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen, net zoals
andere economische sectoren dat moeten doen. De Nederlandse land- en tuinbouw oogst wereldwijd
bewondering vanwege haar innovatiekracht. Het is des te belangrijker om daarin te blijven investeren.
In reactie op uw Kamerbrief van 24 april jl. heeft LTO Nederland aangegeven voorstander te zijn van
beleid dat recht doet aan boeren en tuinders met toekomstperspectief, de zogenaamde ‘blijvers’. Dat
betekent een voorkeur voor innovatie boven vrijwillige uitkoop. Alhoewel vrijwillige uitkoop voor sommige
boeren een weloverwogen keuze kan zijn, is de meest effectieve maatregel het verbeteren van de
bedrijfsvoering via innovaties, management en investeringen in gebouwen en machines.
Polarisatie
We maken ons grote zorgen over de polarisatie in het stikstofdebat. Met de verkiezingen in aantocht is
het risico op verdere escalatie levensgroot. Daar zijn de boeren en tuinders niet mee geholpen. We leven
in een vruchtbare, dichtbevolkte delta waar we uiteindelijk toch samen tot oplossingen moeten komen.
Neem onze zorgen serieus, zodat we vooruit kunnen kijken en met een positieve blik aan de toekomst
kunnen werken. Daarover voeren wij breed het gesprek en we hebben vertrouwen met anderen tot
oplossingen te komen. Het schrappen van de voermaatregel zou een goed begin zijn van herstel van
vertrouwen.
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