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Aan de leden en afnemers 
 

De eerste maand van het jaar zit er op. We hebben ook al een beetje 
sneeuw en vorst gehad, maar de echte winter moet nog komen. De 
verbouwing in Haarle is begonnen en het meeste sloopwerk is achter 
de rug. Voor de verbouwing hopen we niet op een echte winter, maar 
voor het ongedierte hebben we die wel nodig. Het is verschrikkelijk 
om te zien hoe bijvoorbeeld muizen complete weilanden vernielen. 
En dan te bedenken dat het bestrijden van muizen alleen maar 
lastiger wordt door de nieuwe regelgeving. De daling van de voerprijs 
is al weer verleden tijd. Van de overschotten in de markt is in de 
grondstofprijs nog niet veel te merken. Het jaar is afgesloten en wij 
zijn druk bezig met de balans. De voeromzet is vorig jaar met 6,3 % 
gestegen en daar zijn we trots op. Goede resultaten vertellen zich 
vanzelf voort. Daarnaast is de uitbreiding van de fabriek in volle 
gang. Ook dit willen we graag aan u laten zien op de 
jaarvergadering. Deze zal op dinsdag 24 maart gehouden worden. 
Noteer deze datum maar in uw agenda. U en uw partner zijn dan 
weer van harte welkom. De rundvee studiedag staat gepland op 10 
maart, noteer deze ook alvast in uw agenda want het beloofd een 
interessante dag te worden. 
 
Grondstofprijzen 
De grondstoffen prijzen blijven redelijk stabiel, we verwachten dan 
ook geen grote schommelingen. 
 
Omzet 
Zoals eerder vermeld is de omzet over 2014 bekend. Wij hebben in 
2014 een omzetverhoging van mengvoeders van 6,3 % gerealiseerd. 
Dit betekent ook dit jaar weer hoger dan de beoogde groei van 5 %. 
Hiermee is de huidige verbouwing ook hard nodig en kijken we uit 
naar het moment dat alles in bedrijf is.  
Ook de winkelomzet is weer gestegen. Vorig jaar met 3,5 %. Het is 
goed om te zien, dat in deze tijd van steeds teruglopende omzetten 
bij winkels landelijk, wij elk jaar nog een stijging van de omzet 
hebben gerealiseerd. Dit laat zien, dat u als klant de winkel blijft 
waarderen en belangrijk vindt voor onze coöperatie. 
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Jaarvergadering en uitbreidingsplannen 
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 24 maart plaats vinden. 
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers en in het tweede 
deel zullen we eerst wat laten zien van de uitbreiding die momenteel 
plaatsvindt. Daarna zal er een interessant verhaal worden gehouden 
door Roy Haarman over de geitenhouderij. Hierbij zullen met name 
de keuze van de nieuwe melkstal en het goed inspelen op de 
veranderende melkprijs nader toe gelicht worden. 
Noteer de avond vast in uw agenda, want het wordt weer een 
interessante en gezellige avond. 
  
Winkel Heeten 
Ook in de winkel in Heeten zijn er veranderingen. Theo Reefman 
heeft besloten het iets rustiger aan te doen en treedt terug als winkel 
chef. Marcel Vree Egberts, die afgelopen jaar reeds de taken van 
Theo waarnam, is per 1 januari als nieuwe winkel chef aangetreden. 
Theo heeft de functie als plaatsvervangend winkel chef gekregen. 
Wij wensen Marcel en Theo veel succes toe in de nieuwe functie. 
 
DHL 
Sinds januari zijn we ook een service punt voor DHL in Heeten 
geworden. Dit betekent dat u uw pakjes voor DHL daar kan brengen 
en ophalen. Wij hopen hiermee nog meer service voor onze klanten 
te kunnen bieden. 
 
PAS 
De PAS (Programma Aanpak Stikstof) wordt ook steeds duidelijker. 
De stukken liggen ter inzage en de overheid organiseert meerdere 
informatie avonden om iedereen bij te praten. Als de PAS (ondanks 
de vele te verwachten bezwaren) stand houdt, zal dit voor vele 
bedrijven mogelijkheden bieden. Bij vragen, kunt u altijd ons 
benaderen om een inzicht omtrent uw situatie te verkrijgen. Verderop 
kunt u in het Zuid-Oost Salland nieuws er meer over lezen. 
 
Hans Verheul 
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Voorwaarden derogatieregeling 
 

Wij merken onderweg dat er bij controles van de NVWA op de 
mestboekhouding bijzonder streng wordt gekeken naar de 

grondmonsters. Deze dienen voldoende 
aanwezig te zijn en geldig qua 
monsterdatum. Hieronder volgt een 
overzicht via de BLGG met de eisen 
waaraan grondmonsters moeten 
voldoen. 
Bij gebruik van minstens 80% van het 
totale grondoppervlakte als grasland is 

het voor veehouders mogelijk om derogatie aan te vragen. Daarbij is 
verder het volgende van belang: 
 

 Er mag geen fosfaatkunstmest gebruikt worden 

 Aanmelden voor derogatie: tot 1 februari 2015. 

 Datum monstername: tot 1 februari 2015. 

 De gegevens uit het monster zijn geldig tot 4 jaar na 
monstername. Het monster is dus geldig als de datum van 
monstername op de peildatum (1 februari) niet ouder is dan 4 
jaar. 
 

Voorbeeld: als een monster van een perceel op 25 januari 2015 is 
genomen, dan moet er voor dat perceel voor 1 februari 2019 weer 
een nieuw monster genomen worden om in 2019 derogatie aan te 
kunnen vragen. 
 
Bestaande monsters gebruiken 
Veehouders die bestaande grondonderzoeken willen gebruiken voor 
derogatie en/of fosfaatdifferentiatie moeten rekening houden met de 
volgende zaken: 

 Voor derogatie in 2015 zijn monsters nodig die genomen zijn 
ná 1 februari 2011. 

 Voor fosfaatdifferentiatie in 2014 zijn monsters nodig die 
genomen zijn na 15 mei 2011. 
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 Monsters genomen tussen 1 februari 2011 en 15 mei 2011 zijn 
in 2015 dus wel geldig voor derogatie, maar niet voor de 
fosfaatdifferentiatie. 

 Bemonsterde oppervlakte moet met GPS-coördinaten zijn 
vastgelegd. Deze regel is vanaf 1 januari 2010 ingevoerd. Dit 
betekent dat sinds 2014 alle monsters voorzien moeten zijn 
van GPS-plaatjes. 

 Voor de fosfaatdifferentiatie wordt er gerekend met de 
fosfaattoestand van percelen die bij Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd staan. Dat 
betekent dat de veehouder per gewasperceel de 
fosfaattoestand moet opgeven, in ieder geval als deze lager is 
dan de toestand hoog. Als de veehouder van een 
gewasperceel meerdere monsters heeft, moet het gewogen 
gemiddelde opgegeven worden. 

 
Bemonstering 
Als bij bemonstering de huismethode van BLGG AgroXpertus wordt 
toegepast, moet per 5 ha 1 monster worden genomen. Op een 
perceel van bijvoorbeeld 12 ha zijn dus 3 monsters nodig. 
Bij gestratificeerde monstername geldt geen maximum aan de 
oppervlakte per monster. Bij percelen groter dan 5 ha is de uitslag 
van een gestratificeerd monster echter niet geschikt voor 
landbouwkundig gebruik. Daarvoor is de monstername te grofmazig.  
Om voor fosfaatreparatie in aanmerking te komen (120 kg/ha) is een 
gestratificeerde monstername verplicht. De verhoogde norm geldt 
voor PAL <16 of Pw <25. 
 
Samenvoegen van percelen 
Mag alleen als: 

 Percelen aangrenzend zijn 

 Slechts gescheiden door onverhard (kavel)pad of 
landbouwsloot 

 Als twee percelen slechts deels doorsneden zijn door een 
kavelpad is het 1 perceel. 

 Afzonderlijke percelen niet groter zijn dan 2,5 ha, en de 
samengevoegde percelen samen niet groter zijn dan 5 ha. 
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
 
Sinds 10 januari 2015 ligt het ontwerp van de PAS ter inzage. Aan de 
hand van het ontwerp wordt er veel duidelijk hoe de PAS ingevuld 
gaat worden en welke ruimte er ontstaat. Duidelijk is, dat het doel 
van de PAS is om probleemgevallen een oplossing te bieden. 
 
Uitgangspunt voor de veehouder 
Voor alle gebieden rondom de Natura 2000 gebieden is volgens de 
PAS ontwikkelruimte beschikbaar. Er wordt geconcludeerd, dat kan 
worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van enig Natura 
2000-gebied verslechteren of worden aangetast, gelet op de 
instandhoudingsdoelen van het gebied. Voor het vaststellen van je 
uitgangspunt als veehouder wordt de volgende situatie als 
uitgangspunt gehanteerd: 
 

 als er een Nbwet-vergunning is verleend, is het de Nbwet-
vergunning; 

 als er nog geen vergunning is verleend, wordt als 
uitgangspunt het feitelijk maximaal aanwezig aantal dieren 
tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 voor zover daar 
ook een milieuvergunning voor aanwezig was. 

 
Voor de bedrijven die na 1994, echter voor 1 januari 2012 zijn 
uitgebreid betekent dit dat de PAS ruimte biedt. Echter de 
provincies die de vergunningen verlenen, dienen dit om te zetten in 
beleid en de vraag is hoe de provincie dit concreet gaat invullen. 
 
Verdere ontwikkelruimte 
Verdere ontwikkelruimte voor vergunning verlening in de veehouderij 
wordt door de provincie bepaald. Daarbij dienen ze de volgende 
uitgangspunten te hanteren: 

 het ontmoedigen van aanvragen van toestemming voor 
activiteiten waarvoor een onevenredige hoeveelheid 
ontwikkelingsruimte benodigd is, door middel van een plafond 
voor toe te delen ontwikkelingsruimte, zoals een vaste 
maximum waarde of een maximum groeipercentage; 
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 het gefaseerd toedelen van ontwikkelingsruimte om te 
voorkomen dat de beschikbare ontwikkelingsruimte snel 
opraakt, door middel van beperkingen aan de frequentie 
waarmee door steeds dezelfde aanvrager een beroep kan 
worden gedaan op ontwikkelingsruimte, bijvoorbeeld eens in 
de zes jaar of een cumulatief maximum aan depositie van de 
gezamenlijke aanvragen; 

 het voorkomen van onnodige toedeling van 
ontwikkelingsruimte, door aan het verlenen van toestemming 
als voorwaarde een termijn te stellen waarbinnen de 
desbetreffende activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd, 
bijvoorbeeld een jaar; 

 het voorkomen van onwenselijke belasting door 
stikstofdepositie in de nabijheid van Natura 2000-gebieden, 
door middel van een uitsluiting van toedeling van 
ontwikkelingsruimte aan activiteiten met een bepaalde 
omvang van stikstofdepositie; 

 Gedeputeerde Staten handelen overeenkomstig de 
beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden 
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te 
dienen doelen. 

 
Als provincies geen beleid opstellen bij vergunningverlening vindt 
toedeling plaats op volgorde van binnenkomst van aanvragen om 
vergunning. 
 
Vergunningplicht 
Niet alle bedrijven zijn verplicht een vergunning aan te vragen. Er 
kunnen drie situaties worden onderscheiden: 

 bedrijven die minder dan 0,05 mol depositie veroorzaken 
behoeven in het kader van de Nbwet geen verdere 
inspanningen te verlenen; 

 bedrijven die meer dan 0,05 mol maar minder dan 1 mol 
depositie veroorzaken behoeven geen vergunning aan te 
vragen maar moeten wel een melding indienen. Dit geldt 
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zolang voldoende ontwikkelruimte beschikbaar is. Als geen 
ontwikkelruimte meer beschikbaar is ontstaat een 
vergunningplicht; 

 bedrijven die meer dan 1 mol depositie veroorzaken dienen 
een vergunning te hebben. Zolang er ontwikkelruimte is, 
kunnen vergunningen worden verleend. In Overijssel betekent 
dat er legeskosten van 2.100 Euro aan verbonden zijn. 

 
De gevolgen voor de veehouderij 
Als de PAS in werking treedt heeft dat gevolgen voor de veehouderij: 

 doordat niet elk bedrijf een vergunning meer nodig heeft en 
door de ontwikkelruimte neemt de administratieve lastendruk 
flink af; 

 de ontwikkelmogelijkheden zijn in belangrijke mate afhankelijk 
van de beleidsregels van de provincies en kunnen per 
provincie verschillen. 

 
Belangrijke conclusies van de PAS zijn: 

 De overheid heeft als doel met de PAS om bedrijven die voor 
1 januari 2012 zijn uitgebreid een vergunning te verlenen. 
Belangrijk hierbij is wel dat de dieren aanwezig waren en er 
een milieuvergunning voor is afgegeven. 

 Het is jammer, dat er geen landelijk beleid is, maar dat elke 
provincie weer zijn eigen invulling aan de PAS kan geven. Er 
zijn wel een aantal richtlijnen gegeven, maar hoe het er exact 
gaat uitzien, is nog niet bekend. Doordat provincies niet altijd 
even snel zijn met invulling van dergelijk beleid, is het de 
vraag of je meteen kan aanvragen op het moment dat de PAS 
definitief is. 

 Daarnaast zal er nog een juridische strijd volgen of de PAS 
stand houd bij de Raad van State. Echter de overheid is er wel 
alles aan gelegen, dat de PAS er gaat komen. 
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Konijnenhouderij voor CAVV Zuid-Oost Salland 
 
In Nederland worden er ook veel konijnen professioneel gehouden. 
Dit is voor veel mensen onbekend. Ook de konijnensector is een 
professionele sector waar topsport wordt geleverd. Volgens het CBS 
zijn er in Nederland in 2014 ca. 320.000 konijnen gehouden. Dit 
betekent ca. 40.000 voedsters. Het aantal bedrijven is na jaren van 
afname de afgelopen 3 jaar gestabiliseerd op  
ca. 70. Alle geleverde konijnen worden  
geëxporteerd naar Frankrijk, België en  
Duitsland. Daar is konijnenvlees een delicatesse.  
In Nederland wil dit niet echt doorbreken alhoewel het  
wel op bepaalde plaatsen op de menukaart staat.  
CAVV Zuid-Oost Salland heeft in de jaren 80 en  
90 een goede konijnenvoeromzet gehad, maar  
is met het teruglopen van het aantal bedrijven  
ook ver afgenomen. Echter in 2010 is door het  
behouden van de bestaande klanten en het  
verkrijgen van nieuwe klanten weer ver 
 gestegen naar bijna 4.400 ton in 2014. Dit is ongeveer 13 % van de 
totale Nederlandse markt en 10% van onze mengvoeromzet. 
CAVV Zuid-Oost Salland heeft bewezen door de service en het 
leveren van maatwerk en openheid over de samenstelling, dat wij 
een toegevoegde waarde in deze sector hebben. Doordat het een 
kleine sector in Nederland is, is er maar weinig specifieke kennis 
beschikbaar. CAVV Zuid-Oost Salland heeft in zijn beleidsplan de 
sectoren willen staan, waar wij in willen blijven leveren. Hier is sinds 
kort ook de konijnenhouderij aan toegevoegd. Deze sector heeft zich 
de laatste jaren zo goed geprofessionaliseerd, dat het ook een 
belangrijke tak voor de Nederlandse landbouw is gebleken.  
Door het toevoegen van deze belangrijke sector aan ons beleidsplan, 
hebben wij voor ons de risico’s weer beter verspreidt en hebben we 
een nog stabielere basis voor de toekomst. Mooi om te zien hoe wij 
als kleine speler door de goede samenwerking met onze klanten, 
ergens groot in kunnen zijn. 
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In de ban van PED.. 
 
Sinds november vorig jaar is een nieuwe virusinfectie in de 
varkenshouderij opgetreden: PED. PED staat voor Porcine Epidemic 
Diarrhea. Dit virus kan diarree bij alle leeftijdscategorieën varkens 
veroorzaken. PED is niet besmettelijk voor andere diersoorten of 
mensen.  
 
De diverse vertegenwoordigers uit de sector varkenshouderij zijn het 
er over eens dat alles op alles gezet moet worden om te proberen dit 
virus buiten Nederland te houden of in ieder geval verspreiding zo 
veel mogelijk te beperken.  
 
Lijst aandachtspunten aanpak op alle varkensbedrijven met 
betrekking tot PED-virusinfectie  
 
Zwaartepunt op niet geïnfecteerde bedrijven ligt op de externe 
biosecurity, de preventie van insleep van het virus. Daarbij zijn alle 
mogelijke en te bedenken lekken in meer of mindere mate een 
risicofactor. Zwaartepunt voor geïnfecteerde bedrijven is naast 
externe biosecurity ook de interne biosecurity. In mate van grootte 
zijn een aantal risicofactoren te noemen:  

1. Aan- en afvoer van varkens via varkens of de 
vrachtwagen/chauffeur/bijrijder.  

2. Het niet hebben van een goede duidelijke en volledige 
scheiding schone weg/vuile weg.  

3. Huisdieren in / om de stallen.  
4. menselijke contacten  

 Medewerkers, bedrijfseigenaar, medewerkers installatie 
bedrijven, IKB mensen, dierenarts, NVWA dierenarts, 
KI medewerker, scanservice, voorlichter, handelaar, 
ongediertebestrijder, het hulpje van de buren, in 
willekeurige volgorde.  

 
5. Mesttransporteurs/ Rendac /  
6. Voerbulkwagens  
7. Ongedierte (muizen, ratten en vogels)  
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Voor de varkenshouder/ondernemer is het van belang zijn rol in de 
preventie te nemen en het niet alleen voor zichzelf maar ook voor 
alle erfbetreders mogelijk te maken om het bedrijf binnen te gaan, 
zonder PED virus en het bedrijf ook weer PED vrij, vanaf de 
openbare weg/vuile weg te verlaten.  
NB. dat laatste is heel gemakkelijk als het eerste 100% lukt.  
 
Benodigdheden voor elk varkensbedrijf:  
Elk varkensbedrijf heeft een goed ingerichte en adequaat werkende 
R&O plaats.  
Elk varkensbedrijf heeft een waterdichte kast bij elke laad- of 
loslocatie van varkens. In die kast zijn de volgende attributen voor de 
chauffeur van de transportwagen:  
 Laarzenrek waaraan, met de zolen omhoog, minimaal 3 paar 

laarzen in verschillende maten  
 Lamp daaronder en minstens een half uur de laarzen laten 

verwarmen vóórdat de vrachtwagen wordt verwacht aanwezig 
te zijn  

 Schone overalls minstens 2 maten.  
 Flesje handzeep,  
 Een effectief, virusdodend desinfectiemiddel voor het 

desinfecteren van de laadruimte, laarzen, schotje etc.  
 Schoon aandrijfmateriaal. (schotje, “klapper”)  

 
Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van een overdekte aan- en 
afleverstal op de aanwezige scheiding tussen vuile weg en schone 
weg.  
 
Diagnosestelling:  
Zie GD advies op de website  
 
Monitoring van de bedrijfsstatus na een uitbraak  
Om de ziektestatus van het bedrijf vast te stellen na een uitbraak en 
uiteindelijk vast te stellen of een bedrijf weer vrij is van PED kunnen 
met regelmatige tussenposen mestmonsters verzameld worden voor 
onderzoek in de PED-PCR. Advies is om een tussentijd van 4 weken 
aan te houden.  
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Geadviseerd wordt om swabs (e-swab) te gebruiken voor het 
verzamelen van mest. Swabs kunnen op meerdere plaatsen in 
verdachte mest gestoken worden om zo doende een mengmonster 
te krijgen. Per bemonstering wordt geadviseerd om van 3 afdelingen 
die als laatste nog kliniek lieten zien mengmonsters te verzamelen. 
Per afdeling van 4 hokken een swab nemen en deze per afdeling 
gepoold (4 swabs) laten onderzoeken. Bij monitoring van zeugen 
kunnen ook 12 swabs van mengmonsters verzameld worden en 
gepoold onderzocht. 
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VERIGAL D  tegen Paarse dovenetel. 
Gaat uit de handel !!! 

 
Vanaf 1 maart 2015 is het enige middel, 
wat uitstekend werkt tegen paarse 
dovenetel , NIET meer verkrijgbaar !!!  
Zuid-Oost Salland heeft nog een beperkte 
voorraad !!! 
Heeft U belangstelling ? Wacht dan niet te 
lang. 
Bestel nu het nog kan!. 
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Einde stage, 
 
Na vijf maanden is mijn stage alweer voorbij. De tijd vloog. Hierbij wil 
ik jullie afnemers graag bedanken voor het geduld en begrip dat jullie 

hebben opgebracht tijdens 
mijn stageperiode.  
 
De stage vloog voorbij. Ik 
heb het dan ook super naar 
mijn zin gehad. Dit kwam 
niet in de laatste plaats door 
alle feestjes die ik in deze 
vijf maanden heb 
meegemaakt (of nog ga 
meemaken). Het 
personeelsfeest bij 
Spoolder, met een 
spetterende petje op, petje 

af quiz. Het 12 ½ jarige trouwfeest van Hans en het feestje in de 
kroeg wat we nog krijgen van mijn collega/oom Willy. Deze feestjes 
waren/worden erg gezellig en dat is toch maar mooi meegenomen 
tijdens een stage. 
 
 De stage zelf was ook erg leuk. Het was zeer afwisselend en ik heb 
erg veel mogen doen. Meestal werkte ik mee op kantoor in Haarle, 
maar ik heb ook geholpen bij de maïs demo en tijdens de open dag 
bij de familie Rodijk. Maar dit was nog niet alles, ook ben ik mee 
geweest met Mark op de bulkwagen, met Jan op de zakgoedwagen, 
heb een dagje meegeholpen in de winkel in Heeten, ben met Walter 
mee geweest naar Groot Koerkamp en ik heb natuurlijk mijn collega 
Peter geholpen in de fabriek. Dit zorgde voor erg veel afwisseling en 
daardoor was het nooit saai. Ik heb het dan ook alle dagen naar mijn 
zin gehad, met als hoogtepunt: Vrijdag, Gehaktdag.  
 
Verder heb ik in vijf maanden veel geleerd. Doordat ik overal heb 
meegewerkt en veel heb mogen zien, heb ik goed kunnen zien hoe 
er bij Zuid-Oost Salland gewerkt wordt. 
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Hier heb ik erg veel aan gehad en ik denk dat het nog goed van pas 
gaat komen.  
Al met al was het een leerzame, leuke stage met erg gezellige 
collega’s! Ik heb het vijf maanden prima naar mijn zin gehad. 
Bedankt !!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Kay Verhoef 
 

Ingezonden foto  
 

 
 

Deze hond valt ook 

onder de pet van Zuid-
Oost Salland.
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