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29 november 2017 

Betreft: intentieovereenkomst melkfabriek DDP 

Geachte raad, 

Als ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen kijken we objectief naar de ontwikkelingen 

die zich voor doen bij het voormalig kippebedrijf van van Deurzen. 

Feitelijk praten we hier over een VAB (voormalige agrarische bebouwing). We 

realiseren dat daar in de toekomst nog veel meer van deze locaties gaan 

komen. Wij gaan geen claim leggen om deze locatie agrarisch te houden. 

Doordat er geen kippen meer gehouden worden blijft meer ruimte over voor 

overige vooral familie bedrijven. Dat geldt niet alleen voor veebedrijven, maar 

ook voor andere ontwikkelingen die stikstof uitstoten (bv verkeer ed.). De 

bedrijven die in de toekomst verder willen, moeten zich blijvend duurzaam 

kunnen ontwikkelen. Wat dat betreft past het ons wel wanneer de bestemming 

naar melkfabriek zou veranderen. Ook kan de melkfabriek een extra vraag naar 

melk op gang brengen, wat een positief effect op de melkprijs kan geven. 

Wat betreft de argumenten die WMG heeft over niet duurzame ontwikkelingen 

wil ik graag het volgende opmerken. De Nederlandse melkveehouderij is een 

grondgebonden sector die zich alleen op duurzame manier wil ontwikkelen. 

Het verhaal over soja en kappen van regenwouden is uit de lucht gegrepen. In 

de melkveehouderij wordt bijna alleen het afval van de soja industrie gebruikt 

(sojaschroot). Dit zijn de reststromen uit de humane voedingsindustrie. 

Het klopt inderdaad dat de meeste zuivel naar het buitenland geëxporteerd 

wordt. Dit geeft ook een bijdrage aan de BV Nederland. Door de goed 

opgeleide boeren is Nederland de tweede grootste landbouwexporteur ter 

wereld met een waarde van ruim 85 miljard euro. Wat betreft CO2 uitstoot 

kunnen we met de helft toe wat gangbaar is in de wereld. Ook wat 

antibioticagebruik en gewasbeschermingsmiddelen is Nederland veruit 

koploper in reductie hiervan. Geen wonder dat China smeekt om onze 

producten. 

Wij wensen DDP veel succes met ondernemen in Berg en Dal. 



Met vriendelijke groet, 

Martien Nillesen 

Voorzitter ZLTO Rijk van Nijmegen 


