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Datum: 6 januari 2011
Betreft: Rendac tarieven

Geachte heer Bleker,
Op Oudejaarsdag werden wij1 verrast door het bericht van PVE dat de tarieven voor het ophalen en
verwerken van dode dieren aanzienlijk zullen dalen. U hebt daartoe besloten op voorstel van de
Rendac. Dat voorstel vormde de uitkomst van intensief overleg tussen uw ministerie, de Rendac en
vertegenwoordigers van de sectoren. Mooi nieuws zo op de laatste dag van het jaar dachten wij, totdat
we ons verdiepten in de details van uw besluit.
Wij kunnen niet anders concluderen dan dat dit besluit alleen in het belang is van de grote
veehouders, maar dat alle kleinschalige houders veel duurder uit zullen zijn. Voor hen komt het neer
op een verdubbeling van hun kosten. Wat wij verder moeten vaststellen is dat er op geen enkele wijze
contact is geweest met de organisaties van kleinschalige houders over dit besluit. Dit is de zoveelste
keer dat de kleine houder voor een gunstige regeling voor de grootschalige veehouderij het gelag
moet betalen.
Als voorbeelden noem ik de bijdrage aan DGF in 2006 voor schapen en geiten die de kleinschalige
houders benadeelden, zonder dat overleg met ons had plaatsgevonden. De bijdrage aan de I&R
schapen en geiten 2010, waarbij opnieuw de kleinschalige houders relatief zwaar aangeslagen
worden, weliswaar na een intensief overlegtraject. En dan nu in 2011 zien we dat dit gewoon lijkt
door te gaan.
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Wij zijn de georganiseerde kleinschalige en hobbymatige schapen- geiten- en varkenshouders, Stichting Kinderboerderij
Nederland en Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Zie bijlage voor de betreffende organisaties.
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Dat steekt ons des te meer omdat uw ministerie het belang van de biodiversiteit hoog in het vaandel
heeft. Verder onderstreept u het belang om dieren zichtbaar in de wei te houden opdat mensen niet
vervreemden van het platteland. Ook het belang van zorgboerderijen en kinderboerderijen wordt door
u erkend. De kleinschalige houders, die hier een grote bijdrage aan leveren, worden keer op keer
ontmoedigd door dit soort onevenredige maatregelen.
Wij verzoeken u te bezien op welke wijze u kleinschalige houders tegemoet kunt komen bij de
gevolgen van deze maatregel. Verder verzoek wij u dringend om de kleinschalige houders, in aantal
de grootste doelgroep in uw beleid, niet te negeren. Uw ministerie beschikt over een account
hobbydieren/kleinschalige houders. Van belang is dat u hiervan gebruik maakt bij het voorbereiden
van maatregelen.
Hoogachtend,
Mw. drs. Paula Polman MPH

Namens alle onderstaande organisaties
Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders met 21 aangesloten verenigingen/stamboeken
Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer landvarken
Kune Kune Vereniging Nederland
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stichting Kinderboerderijen Nederland
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