
Nieuwsbrief Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei                               12 oktober 2017 

Het fipronil meldpunt is een initiatief van LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei, NVP en de gemeenten 
in de regio Gelderse Vallei. Het meldpunt is bedoeld voor alle pluimveehouders in de Gelderse Vallei 
die direct of indirect met de fipronil-problematiek te maken hebben. Vanaf 7 augustus is er volop 
gebruik gemaakt van dit meldpunt, er zijn inmiddels meer dan 1.000 contacten afgehandeld. Het 
meldpunt is te bereiken op telefoonnummer 088-0206410 of per email: 
info@poultryexpertisecentre.com    
Op de website www.poultryexpertisecentre.com staan links naar andere websites waar actuele, 
aanvullende informatie te vinden is over fipronil en er zijn diverse documenten opgenomen. Het 
meldpunt is beschikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 

Praktische adviezen en tips 

1) Volg de actualiteit op de websites 
 
Bijna dagelijks is er nieuws op het gebied van reiniging, bemonstering, interpretatie van uitslagen en 
regelgeving. Neem, ondanks alle hectiek, regelmatig even de tijd de wijzigingen of nieuwe kennis tot 
u te nemen. Op www.poultryexpertisecentre.com staan de links naar de diverse websites. 
 

2) Vragen over interpretatie uitslagen door GD  
 
Er is een samenwerking afgesproken tussen het Fipronil meldpunt Gelderse Vallei en de GD met als 
doel u op korte termijn te kunnen adviseren over de uitslagen van stalbemonstering, dieren en 
eieren.  U kunt hiervoor de uitslagen met bijbehorende toelichting mailen naar: 
info@poultryexpertisecentre.com. Het meldpunt zorgt dan in samenwerking met de toxicoloog en/of 
dierenarts van de GD dat u in de meeste gevallen binnen 24 uur een antwoord ontvangt. 
  

3) Oproep: meld mestafzet problemen 
 
Mest waarin fipronil is aangetoond, moet worden verbrand bij BMC Moerdijk (evt. Rendac). Op de 
website van AVINED staat het protocol voor deze vorm van mestafvoer: 
https://www.avined.nl/sites/www.avined.nl/files/protocol_dep.pdf 

  Bij de afvoer van besmette mest, zien wij momenteel de volgende ernstige knelpunten: 

- Te natte mest (minder dan 55% droge stof) wordt niet geaccepteerd voor afvoer naar BMC 
Moerdijk omdat dit het verbrandingsproces in de fabriek verstoort/onmogelijk maakt. 

- Voor de verbranding van mest met een acceptabel vochtgehalte (vanaf 55 % d.s.) is een 
lange wachtlijst voor afvoer naar Moerdijk. 

Bovenstaande leidt er toe dat er op een deel van de pluimveebedrijven inmiddels ernstige 
opslagproblemen zijn ontstaan. Voor bovenstaande problemen worden via overleg tussen betrokken 
partijen oplossingen gezocht. Via de website en nieuwsbrieven van AVINED wordt u op de hoogte 
gehouden. 

Om een scherper beeld te krijgen van de omvang van dit knelpunt en te ondersteunen bij het vinden 
van oplossingen willen wij u (indien u problemen met de afvoer van mest heeft) vragen om het 
formulier Inventarisatie MESTAFZET problemen in te vullen en te zenden naar 
info@poultryexpertisecentre.com. Het formulier is te vinden op onze website 
www.poultryexpertisecentre.com/fipronil-problematiek. 
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4) Agrarische coach 
 
Op 13 september heeft u een brief ontvangen waarin u een gesprek met een onafhankelijk agrarisch 
coach is aangeboden. Hij of zij komt bij u thuis om naar uw persoonlijke verhaal te luisteren en om 
samen door te praten over hoe u weer verder kunt. Inmiddels hebben tientallen gesprekken plaats 
gevonden en blijkt dit initiatief in een grote behoefte te voorzien. Indien u van deze mogelijkheid 
gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met het fipronil meldpunt  op telefoonnummer  
088-0206410 of email: info@poultryexpertisecentre.com. 
 
 

5) Overbrugging van tijdelijk inkomenstekort of bedrijfskapitaal 
 

Met hulp van de regeling Bijstand Zelfstandigen kunt u, als u tijdelijk niet in staat bent om vanuit de  
inkomsten uit het bedrijf in het levensonderhoud te voorzien een financiële aanvulling krijgen.  
De aanvulling wordt gedurende maximaal 12 maanden verstrekt in de vorm van een renteloze lening. 
Aan de hand van de bedrijfsresultaten en het aanwezige vermogen wordt achteraf bepaald of en zo ja 
hoeveel renteloos terugbetaald moet worden.  Het voordeel is dat u uw bedrijfskapitaal niet  behoeft 
aan te spreken voor uw privé-uitgaven.  
 
Ook zijn er mogelijkheden om, als u niet meer in staat bent om de investeringen te doen die 
noodzakelijk zijn voor de levensvatbaarheid van het bedrijf, in aanmerking te komen voor een 
bedrijfskrediet tot een bedrag van € 193.000,- met een terugbetalingsverplichting van maximaal 10 
jaar tegen 8% rente. 
U kunt desgewenst voor meer informatie contact opnemen met Marjolijn Goldhoorn, adviseur Bbz van 
de gemeente Barneveld. Zij is op werkdagen (m.u.v. woensdag) bereikbaar via 06-23998382 en per 
mail via m.goldhoorn@barneveld.nl. Marjolijn kan u ook doorverwijzen naar uw eigen gemeente.  

6) Boenen bij de Boeren 
 

De gemeenten in de Gelderse Vallei zijn een schoonmaak- en opruimactie gestart om de door fipronil 
besmette stallen van pluimveehouders te reinigen. De campagne “ Boenen bij de Boeren” werd op 
11 oktober gelanceerd tijdens een pluimveebijeenkomst in Barneveld. Bij ruikoppels is het 
schoonmaken en het regelmatig verwijderen van mest, strooisel en veren volgens deskundigen de 
meest effectieve manier om het fipronil gehalte in de eieren te verlagen. Om pluimveehouders 
hierbij te helpen, worden teams van vrijwilligers samengesteld die onder begeleiding van een 
voorman werkzaamheden komen verrichten. Ook na het eventueel ruimen van kippen kunnen deze 
teams worden ingezet. Zowel vrijwilligers als pluimveehouders die hulp nodig hebben, kunnen zich 
aanmelden op: www.boenenbijdeboeren.nl  

Met vriendelijke groet, 
mede namens LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei, NVP en de gemeenten in de Gelderse Vallei,     
Jan Workamp en Eltjo Bethlehem                                                          
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