Geachte relatie,

Een positief tegengeluid vanuit de agrarische sector is wat Voergroep Zuid ondersteunt!
Het zal niemand ontgaan zijn dat aanstaande dinsdag 1 oktober een boerenmanifestatie wordt
gehouden in Den Haag. Voergroep Zuid onderstreept het belang om een tegengeluid te laten horen
want het is onterecht dat de landbouw de schuld in de schoenen geschoven krijgt.
De afgelopen dagen ben ik veelvuldig in gesprek geweest met onze buitendienst, leden, klanten en
ook collega’s uit de periferie om een goed beeld te vormen over deze actie. Wat begon met een
‘’wilde’’ actie is gelukkig inmiddels omgebogen naar een goed gecoördineerde actie. Ik heb er
daarom dan ook alle vertrouwen in dat iedereen er een onvergetelijke positieve actiedag van zal
maken. Tenslotte zoeken we naar waardering en dat krijgen we alleen voor elkaar door samen
positief actie te voeren.
De Nederlandse boeren mogen trots zijn op wat er bereikt is. Sinds 1990 is de ammoniakemissie in
de agrarische sector al met 67% gedaald (bron: WUR). Onze CO2 foodprint is de laagste in de wereld, de
Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft een plan opgesteld waarin al een sanering in de
varkenshouderij zal plaatsvinden maar ook geïnvesteerd zal worden in nieuwe stalsystemen om de
85% ammoniakreductie te realiseren. Aan circulariteit en kringlooplandbouw wordt volop aan gewerkt
en de plannen om de uitstoot van fijnstof te verminderen zijn in ontwikkeling.
Belangrijk is dat de kloof tussen boer en burger weer gedicht wordt en de oplossing zit niet in een krimp
van de veestapel en ook nog belastinggeld willen realiseren. De overheid kan dat geld beter investeren
in onderzoek en ontwikkeling om de veehouderij nog meer circulair te maken.
Namens directie en medewerkers van Voergroep Zuid spreken we 100% steun uit voor de
boerenprotestactie. Financieel ondersteunen we de actie om de kosten van de organisatie mede te
dragen. Samen met Nevedi, onze brancheorganisatie, zal er een advertentiecampagne komen die we als
Voergroep Zuid ook mede zullen ondersteunen en verspreiden. We geven onze buitendienst de ruimte
om ook naar Den Haag te gaan en mede actie te voeren. Voor ons staat de boer op nummer 1 en is het
dé actiedag vanuit de agrarische sector waarbij boeren een positief tegengeluid zullen laten horen.
We wensen degene die naar Den Haag gaan een grootste actiedag toe. En natuurlijk hopen wij dat deze
actiedag bijdraagt aan een positief beeld van onze veehouderij.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd bellen of neem contact op met één van onze medewerkers.
Met vriendelijke groeten,
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