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Verslag bijeenkomst Stuurgroep Innovatie Varkensvleesketen
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

7 april 2010, van 13.00 tot ca. 15.00 uur
Wageningen (Zodiac)
e
André van Straaten (LNV), Annechien ten Have (LTO), 1 deel vergadering via Skype,
Alfred van Lenthe (PVE), Wyno Zwanenburg (NVV), Geert van der Peet en Nico
Verdoes (Wageningen UR Livestock Research)
M.k.g. afwezig: Paul Vriesekoop (Livestock Research), Paul Jansen (Vion), Jos Jongerius (PVE)
1. Opening
Geert van der Peet opent de vergadering. Project mestdrogen bij Nyrstar wordt aan de agenda
toegevoegd.
2. Verslag vergadering 16 december 2009
- Meegroeihuis. Een deel van het geld is vrijgemaakt door LNV. Dit onderwerp de volgende
keer agenderen. Ook fase 2 en 3 moet (het innovatieve karakter) namelijk goed in beeld
komen.
- Verbeterde huisvesting kraamfase. Dit project is aangehouden in de cie varkenshouderij
vanwege de vraag: wat is van belang als we collectieve financiering willen? (dus eenvoudige
criteria). Annechien geeft aan dat dit in de opgaven voor de innovatieagenda staat:
o Passen in de innovatieagenda
o Beantwoorden aan collectief belang
o Resultaten openbaar
- Nav de in de commissie Varkenshouderij aangehouden innovatie projecten legt Alfred uit dat
voor de toekomst citreia ter beoordeling van de projecten gewenst zijn.
3. Mededelingen
- Het resultaat van het project Varkansen is op 6 april aan de minister van LNV aangeboden.
Deze heeft het doorgegeven aan de ondertekenaars van de Uitvoeringsagenda duurzame
varkenshouderij. Geert stuurt de brochure rond (actie Geert). Er zijn varkenshouders die via
SBIR een aanvraag hebben gedaan. In onze vergadering zal steeds de voortgang worden
gemeld.
- Er is met de agenda info meegestuurd over een bio-aerosol detector. Dit zou kunnen dienen
als snelle detectiemethode voor ziektekiemen. De vraag is vooral wat het beleid hiermee kan
en hoe betrouwbaar deze methode is. Is het b.v. toe te passen als insleep-detector? Nadere
info zal worden nagetrokken via CVI (actie Geertwie?)
- Ook is een bijlage meegestuurd met 10 punten om staartbijten te voorkomen, afkomstig van
een Deense website. Er staan veel bekende dingen in. Er wordt niet aangegeven wat er
gedaan kan worden als staartbijten reeds aanwezig is. Er loopt in Nederland bij Wageningen
Livestock Research onderzoek naar staartbijten “verantwoord omgaan met varkensstaarten”.
In Duitsland wordt staartbijten ook opgepakt i.h.k.v. Safeguard.
4. Mest
Notitie met scenario’s
Deze notitie is rondgestuurd. Er is echter zeer weinig reactie teruggekomen. De vraag is hoe de
stuurgroep verder wil en wat Wageningen UR kan doen om te ondersteunen. LTO en NVV zullen met
een visie komen, die de kaders moet aangeven. Er wordt in de achterban over deze en ook over
andere scenario’s gediscussieerd (zoals afromen dierrechten en beschikbaar stellen aan bedrijven die
mest verwerken). Dit heeft tijd nodig i.v.m. de breedte van de achterban (andere sectoren). De
dierrechten worden uitdrukkelijk meegenomen in de discussie. De ultieme mestverwerkingstechniek is
niet aanwezig. Eerst willen NVV en LTO de kansrijke opties in beeld hebben (voor de zomer), waarna
Wageningen UR gevraagd zal worden die te onderbouwen. De scenario’s zullen ook met het beleid en
de politiek besproken moeten worden. Voor de zomer zal het Innovatienetwerk ook een studie over de
mestmarkt presenteren.
Andre van Straten geeft aan
- dat er in 2015 een toename zal zijn van het niet plaatsbare mestoverschot; er is dus haast
geboden
- dat via het veevoerspoor op korte termijn mogelijkheden aanwezig zijn
- dat er veel kunstmest P gebruikt wordt; die kan deels verdrongen worden
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dat het beleid overweegt om een heffing in te voeren op kunstmest P en/of op veevoer
dat het mestoverschot niet te gemakkelijk op het bordje van de overheid gelegd moet worden;
ook de sector moet zaken aanpakken.

Kennisdag mest
e
Er zijn 2 klankbordgroep bijeenkomsten geweest. In de 1 vergadering werd de opzet bespreken: over
alle veehouderijsectoren organiseren, de urgentie benadrukken, het moet een startpunt worden,
e
intermediairs er ook bij. Op de 2 bijeenkomst werden terugtrekkende bewegingen gemaakt
(financieel, locatie, breedte, timing, samenwerking met derden). Opmerkingen vanuit de stuurgroep:
- belang van de dag wordt onderkend
- het belang van een trekkende partij (Alliander i.s.m. met provincie Gelderland) is duidelijk
- moeten we Agrifirm erbij betrekken vanwege de afzet naar de akkerbouw?
- stuurgroep wil principe toezegging over de financiering en verdere invulling overlaten aan de
klankbordgroep derde week van april
Nyrstar
Het projectvoorstel is herschreven i.o.m. Alfred van Lenthe. De cie varkenshouderij had het project
aangehouden na vragen over 1. het algemeen belang, 2. criteria bij de selectie van projecten, 3. het
delen van kennis en 4. de eigen bijdrage van de varkenshouders.
In de nu opgestelde haalbaarheidsstudie zijn deze vragen ondervangen. Het voorstel wordt ook reeds
naar H. Bloemenkamp en M. Rooijakkers gestuurd. Het zal daarna worden geagendeerd in de cie
varkenshouderij.
Overige zaken mest
- Van Straaten meldt dat C. Oomen meningen inventariseert bij het mengvoederbedrijfsleven
inzake P-arm voer, P terugwinning, dierrechten etc.
- Nico Verdoes deelt het persbericht uit over het HTU project.
- Het projectidee over pilots/demo’s inzake P terugwinning uit zuiveringslib en mest (Livestock
Research en Grontmij) wordt positief beoordeeld. In volgende bijeenkomst graag een
uitgewerkt plan, waarin ook een marktonderzoek zou moeten worden opgenomen.
5. Stand van zaken “stallen in het landschap”
Op 20 mei is er een symposium van het Alfa project. Wyno en Annechien zullen daarbij zijn. Wyno
mailt het programma (actie). André benadrukt nogmaals dat een landelijke uitstraling gewenst is. Er
zou eigenlijk een maatlat moeten komen voor de hardware voor landschappelijke inpassing.
6. Stand van zaken „tussensegment”
De pilot van Vion en AH loopt. De norm wordt aangegeven door de DB, het realiseren van een goede
de borging wordt vanuit de Dierenbescherming momenteel onderzocht.ligt bij anderen (wie???). Dit
thema dient de volgende keer terug te komen.
7. Communicatie
-

Buro Jeen wordt alleen uitgenodigd bij agendapunten over communicatie. Hun werk moet
vooral in de werkgroep liggen.
Aangaande het protocol om e-news te plaatsen op de website: we geven de auteurs 2 dagen
de tijd om te reageren op de tekst, daarna wordt het geplaatst.
De vraag is of andere projecten hun info wel via deze website willen publiceren. Vrijdag 9 april
is hier een overleg over met Backus, Van Trijp, Verdos, De Greef, Swinkels en de werkgroep.
Er is geen behoefte vanuit de stuurgroep aan projecten als varkensflats. Voor mogelijke
criteria voor plaatsing wordt verwezen naar de criteria van de LNV innovatieregeling. Dit zou
kunnen aansluiten bij de gewenste criteria die Alfred nav het verslag genoemd heeft ter
beoordeling van innovatieve projecten.

8. Kennis
Er is een duidelijke behoefte aan scholing onder het agrarisch personeel. Bijlage 6 geeft de
problematiek juist aan. Echter LNV en de 9 productschappen hebben inmiddels een intentie getekend
voor een programma aangaande arbeid. In juni wordt over concrete projectvoorstellen vergaderd.
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Bijlage 6 is nog niet concreet. Om versnippering te voorkomen is het zaak dat Dijkhuizen (PVV)
contact opneemt met Vernooij (Livestock Research), opdat ook het voorstel uit de bijlage kan
aansluiten. De output voor de sector moet duidelijker naar voren komen. E. Douma is aanspreekpunt
vanuit de sector varkenshouderij. Het gaat vooral bij MBO ook om belang van houding en gedrag van
toekomstige ondernemers.

9. Betekenis verkiezingen en nieuw kabinet voor Innovatie Varkensvleesketen
De stuurgroep is nu een paar jaar bezig. Er lijken nu ook andere thema’s urgent: staartbijten,
ziektekiemen uit lucht halen, transparantie, zoönosen. De volgende keer hierop terugkomen als alle
leden aanwezig zijn.

10. Rondvraag
Voorgesteld wordt om Mart Smolders uit te nodigen om zijn presentatie over innovatie te houden.
Wellicht is het goed meteen ook Onno van Eijk uit te nodigen om zijn ervaringen met Varkansen toe te
lichten.

11. Sluiting
Geert sluit de vergadering.
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