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1. Onderteken de petitie voor eigen mestnormen vleesveehouderij!
De voorgestelde wijzigingen in de mestnormen en dier-categorieën werken kostprijsverhogend en zullen grote negatieve impact hebben op de vleesveehouderij. Het
voorgestelde ontmoedigt de 'kringloop landbouw' en de circulariteit op het vleesveebedrijf.
VleesveeNL heeft een petitie opgesteld om het pleidooi voor eigen mestnormen
toegesneden op de vleesveehouderij kracht bij te zetten.
Indien u de petitie nog niet hebt ondertekend, nodigen wij u van harte uit dat alsnog te doen.
Ga daarvoor naar www.petities.nl en zoek op ‘mestnormen’.
2. Internetconsultatie mestnormen (bijlage D – excretieforfaits)
Het ministerie heeft via internet een raadpleging georganiseerd over de voorgestelde
wijziging van de mestnormen. Deze consultatie sloot op 14 augustus en 329 organisaties /
personen hebben hier een reactie op gegeven. Daaronder ook een behoorlijk aantal reacties
vanuit de vleesveesector.
Deze reacties zijn in te zien op:
https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits/reactie/eaf67a25-5f1f-4344-8afc2d3e20cb017d. Op deze internetpagina vindt u ook enkele inhoudelijke documenten.
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3. Overleg mestnormen 30-8-2019
Op verzoek van de sector organiseert het ministerie van LNV een (technisch) overleg over
de wijziging van de mestnormen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op vrijdag
30 augustus. VleesveeNL zal ook hierbij vertegenwoordigd zijn.
4. Nieuwe boerenpartij wil meedoen aan verkiezingen
Er komt een nieuwe politieke partij die het op gaat nemen voor de boeren. De partij
BoerBurgerBeweging wil in 2021 mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat
vertelde initiatiefnemer Caroline van der Plas in de studio van Nieuwe Oogst.tv.
Van der Plas is journalist en oprichter van BoerBurgerTweet. Oude tijden zullen niet
herleven want Van der Plas benadrukt wel dat het geen boerenpartij wordt. ‘Het wordt een
boer-burger beweging, een maatschappelijke beweging. Boeren zijn in mijn ogen het cement
in de betonmolen want ze zorgen voor voedsel, werkgelegenheid en economie.
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/08/12/nieuwe-boerenpartij-wil-meedoen-aankamerverkiezingen

5. Simpele benadering veganisten gaat klimaat niet redden
Overgesimplificeerde cijfers hebben ervoor gezorgd dat vlees een slecht imago heeft,‘ aldus
de Amerikaanse professor Frank Mitloehner (universiteit van California) tijdens een recent
symposium van BAMST, de Belgian Association of Meat Science.
De cijfers houden vaak onvoldoende rekening met de cyclus waarvan herkauwers deel
uitmaken. De uitstoot van herkauwers zit in een circulair proces. Het methaangas dat ze
produceren is een kortlevend broeikasgas en wordt na tien jaar afgebroken in de atmosfeer.
De planten, die de herkauwers eten, gebruiken de vrijgekomen CO2 uit dit proces om te
groeien. ‘Dat is niet het geval bij verbranding van fossiele brandstoffen.
Volgens de professor ligt de oplossing van het klimaatprobleem dan ook in het wereldwijd
drastisch terugschroeven van de verbranding van fossiele brandstoffen. Een ander
eetpatroon keert de klimaatopwarming niet. Mitloehner: ‘Wie een jaar lang veganistisch eet,
vermindert zijn CO2 uitstoot met 0.8 ton CO2 equivalent ten opzichte van een omnivoor. Eén
transatlantische vlucht stoot echter al 1.6 ton CO2 equivalent uit.’ Volgens Mitloehner is het
dan ook zaak om de toename van (langlevende) broeikasgassen te stoppen, niet de
emissies.
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/het-simpele-discours-vanveganisten-redt-het-klimaat-niet
Zie ook veeteelt als deel van de oplossing:
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/de-impact-van-vee-op-hetklimaat
2

6. Evenementenagenda

VleesveeNL Stichting VleesveeNL wordt ondersteund door de Federatie
Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de
Nederlandse Vleesvee-Ketens.
Het bestuur van VleesveeNL wordt gevormd door mw. Michelle van der Poel en de heren
Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester),
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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