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Inhoud
In deze tweede Nieuwsbrief van 2022 blikken we terug op de zomerledendag van
CCA, zaterdag 27 augustus jl. U leest het iets over de (mogelijke) herverkiezing van
Jan Overeen als voorzitter en over activiteiten later dit najaar.

Zomerledendag
De zomerledendag werd gehouden bij Aeres Hogeschool Dronten. ’s Morgens hield
Derk Boswijk (Tweede Kamerlid CDA) een lezing over stikstof. ’s Middags waren er
workshops en een rondleiding bij Aeres Farms, eveneens in Dronten.
Aeres Hogeschool Dronten sponsorde deze dag, waarvoor hartelijke dank!
Hieronder ziet u een ‘fotoverslag’ (foto’s: Caroline Oosterhoff)

CCA heeft nieuwe ‘beachflags’ en nieuwe banners.
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Jan Overeem (voorzitter) opende de dag en Derk Boswijk hield zijn lezing.
Bij dezen een kort verslag daarvan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovatie is geen heilige graal
Hij moest het wel over stikstof hebben. Derk Boswijk, Tweede Kamerlid van het
CDA, gaf tijdens de zomerledendag van Christen Contact Agrarisch (CCA) in Dronten
uitleg over stikstof. De titel van zijn verhaal was: ‘feiten, fabels en reflectie over
stikstof’. Tekst: Wiggele Oosterhoff Beeld: Caroline Oosterhoff
In sneltreinvaart schetste Boswijk een aantal feiten over stikstof. De stikstofdiscussie
gaat over twee verbindingen: NH3 (ammoniak) en NOx (stikstofoxiden). Tussen 1990
en 2019 is de uitstoot van stikstof door de landbouw met 68% afgenomen. Maar
sinds 2012 vindt er nauwelijks nog reductie plaats. Door het afschaffen van het
melkquotum steeg de uitstoot in de rundveehouderij zelfs weer wat. Volgens
Boswijk zijn zowel metingen als modellen belangrijk. Metingen zijn
momentopnames, modellen laten trends zien. Het liefst willen we (nog) meer meten,
zowel op bedrijven als in natuurgebieden, om precies(er) te weten hoeveel er wordt
uitgestoten en waar het neerkomt.
Het CDA organiseerde in februari van dit jaar, samen met professor Wim de Vries
van Wageningen UR een webinar over stikstof. Volgens Boswijk een aanrader als je
meer over stikstof wilt weten.
PAKKET VAN MAATREGELEN
Boswijk ergert zich aan de slechte communicatie van het kabinet. Over al het
nepnieuws op sociale media en hoe daar in de politiek mee wordt omgegaan.
Datzelfde geldt ook voor éénzijdige oplossingen die worden gesuggereerd. ‘Maak
van het verkleinen van de veestapel geen doel, de grootte van de veestapel in
Nederland is de uitkomst van een pakket aan maatregelen die we met elkaar
afspreken’, aldus Boswijk. Dat pakket bestaat volgens hem uit vier delen.
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1) Managementmaatregelen. In praktijknetwerken van boeren blijkt dat boeren zelf
op het bedrijf veel kunnen en willen doen. Boswijk: ‘gebruik dat vakmanschap van
boeren om samen aan oplossingen te werken’.
2) Extensiveren. Veel boeren die Boswijk spreekt (en hij heeft heel veel
werkbezoeken gedaan!) willen best extensiveren en dieren wegdoen. ‘Maar zorg er
dan voor dat ze met minder dieren, toch een goede boterham kunnen verdienen.’
3) Innovatie. Boswijk waarschuwt tegen te hoge verwachtingen. ‘Veel innovaties in
het verleden, hebben tot investeringen geleid. Om die investeringen terug te kunnen
verdienen, gingen boeren groeien en / of intensiveren. Innovatie is dus niet de
heilige graal.’
4) Stoppen. Omdat veel boeren geen opvolger hebben, zullen er de komende jaren
boeren stoppen. Door een goede regeling kan de overheid dat stimuleren. ‘Stoppers
geven ruimte aan de blijvers. De grond die vrijkomt, kan andere boeren helpen om
te extensiveren.’
GEBIEDSAANPAK
Hoe nu verder? Voor het CDA van Derk Boswijk is het belangrijk dat de gesprekken
bij bemiddelaar Remkes zonder taboes worden gevoerd. ‘We moeten er samen
uitkomen. Anders hebben we groot probleem in dit land,’ zegt Boswijk. ‘En
vervolgens moeten we in de regio met elkaar in gesprek over de concrete
uitwerking.’ Hij vindt het jammer dat we de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een aantal
jaren geleden hebben opgegeven. ‘Die mensen, met kennis van en ervaring in de
regio hebben we nu hard nodig.’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als dank kreeg Derk Boswijk het eerste exemplaar van ‘bewegen en bewogen’, de
publicatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van CCA, uitgereikt.
U als lid of donateur krijgt dit boekje binnenkort meegestuurd met ons kwartaalblad
Verbinding.
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Tijdens het middagprogramma werd er een rondleiding bij Aeres Farms gegeven,
en verzorgden ds. Wilbert van Iperen (niet op foto) en Bert Smit en Jan den Boer elk
een worshop.
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(mogelijke) Herverkiezing Jan Overeem als voorzitter
Jan Overeem heeft zijn tweede termijn in het CCA-bestuur er al weer opzitten (2022).
Hij heeft aangegeven door te willen als voorzitter in een derde termijn van vier jaar.
Als bestuur stellen we dat zeer op prijs.
Langs deze weg willen we afhechten zoals dat hoort.
Kandidaten
Wilt u kandidaten voor het voorzitterschap indienen of ambieert u zelf die rol, dan
kunt u dat aan onze administrateur, Arie v/d Vliet bekendmaken tot uiterlijk vrijdag
30 september, 12.00 uur. U stuurt dan een mail met kandidatuur naar:
administatrie@cca-nederland.nl.
Wanneer er tegenkandidaten worden ingediend, zal het bestuur vervolgens een
stemming organiseren. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt Jan Overeem per 1
oktober herbenoemd als voorzitter van CCA. In de bestuursvergadering van 1
december aanstaande zal dat dan worden bekrachtigd.

Rabo ClubSupport van Rabobank Gelderse Vallei
Ook dit jaar houdt de Rabobank Gelderse Vallei de actie RaboClubSupport.
CCA doet dit jaar ook weer mee aan die actie. Dat levert ieder jaar weer een mooi
bedrag op voor de financiën van onze vereniging. De actie duurt van 5 t/m 27
september 2022. Bent u lid van de Rabobank Gelderse Vallei? Dan krijgt u binnenkort
van deze bank een unieke code waarmee u via de stemsite uw stemmen kunt
uitbrengen. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen
op dezelfde vereniging. Stemt u (weer) op het CCA uit?
De leden/donateurs uit het werkgebied van de Rabo Gelderse Vallei krijgen in de loop
van de week van 12-16 september nog een herinnering
Bij voorbaat dank, Jouk Dunnink en Arie van der Vliet

Activiteiten
‘Kom in de keet, als je het even niet meer weet’.
Samen met onder andere de ZOB (Zorg om Boer en Tuinder) en landbouwpastors
hebben we op de ATH-beurs in Biddinghuizen (Agro Techniek Holland) een
zogenaamde ‘care corner’. Het doel van deze stand is om een luisterend oor te zijn
voor mensen die daar behoefte aan hebben. Vanwege onze activiteit ‘Pastorale
Agrarische Coaching’ zijn we benaderd om deel te nemen. Dat doen we graag om zo
voor een breed publiek te laten zien, wie we zijn en waar we voor staan.
De ATH-beurs is komende week van 14 tot 17 september In Biddinghuizen.
Jonge ondernemersavond
CCA-regio Gouda organiseert op donderdag 22 september weer een jonge
ondernemersavond. Deze keer op de Kaasboerderij van de familie Verweij.
Kijk op de website van CCA (evenementen) voor meer informatie of klik op deze link.
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Op dinsdag 4 oktober wordt, ondersteund door CCA-Krimpenerwaard, het Agrarisch
Vrouwensymposium georganiseerd. Ook dit symposium kunt u als evenement op de
website van CCA vinden of via deze link.

We hopen middels deze Nieuwsbrief je weer te hebben bijgepraat. Houd voor
activiteiten, bijeenkomsten of andere interessante zaken de website in de gaten,
www.cca-nederland.nl.
Namens het bestuur van CCA, met vriendelijke groet,
Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker).
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