› Interview

IN GESPREK MET

MARC CALON
Voorzitter LTO Nederland
1. Even voorstellen: wie is Marc Calon?
Hiervoor verwijzen we naar het curriculum vitae
in het kader.
2. U bent sinds 1 januari 2017 voorzitter van
lto-Nederland. Is lto-Nederland er ook voor de
Nederlandse nertsenhouders?
Calon: “Natuurlijk is LTO Nederland er ook voor
de nertsenhouders. LTO is een vereniging waar
de meeste boeren en tuinders automatisch
indirect lid van worden. Dat hebben we zo
afgesproken met de regio’s. Dus ook de nertsenhouders zijn van harte welkom. In de
modernisering van LTO Nederland krijgen de
sectoren en vakgroepen meer het podium om
specifieke sectorbelangen te behartigen. Er
komt geen vakgroep voor nertsenhouders,
maar een vertegenwoordiger van de sector
wordt wel lid van LTO Dier en LTO PDM (plant
dier multifunctioneel). Ik heb respect voor het
eigen geluid van de sector en de strijd die zij
voert, en we kunnen prima samenwerken met
de NFE. Daarmee hebben we de banden met
de nertsenhouders aangehaald.”
“Collectieve belangen en thema’s zijn voor veel
meer sectoren belangrijk en dat kan LTO
Nederland als geen ander. Die ondersteuning
gaan we versterken. In de loop van dit najaar zal
dat een feit zijn. Het zou zo maar kunnen dat
nertsenhouders daar ook van kunnen profiteren. Denk aan arbeid, fiscale zaken, milieu en
energie.”
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3. Vorig jaar heeft de Hoge Raad uitgesproken
dat de Nederlandse nertsenhouderij per 1-12024 haar deuren moet sluiten. Wat vindt u
van dit beroepsverbod?
Calon: “Ik snap heel goed de emoties. Je zult
maar geïnvesteerd hebben en je kapitaal met
de dag minder waard zien worden. Dat doet
pijn. Maar een beroepsverbod vind ik een beladen term. Die past niet bij deze discussie.
Neemt niet weg dat de politiek een verkeerde
keuze heeft gemaakt door een hele sector te
verbieden. Dat ben ik met de NFE eens. Het is
afpakken en kapitaalvernietiging en daar moet
iets tegenover staan. Bovendien is het niet
consistent van de politiek; doorschuiven van
de productie naar landen waar men het minder
op heeft met dierenwelzijn. Anderzijds ben ik
ook democraat en als de meerderheid in
Tweede- en Eerste Kamer dit besluit, wat ik
daar ook van vind, dan hebben we dat te respecteren. Dan staat altijd de gang naar de
rechter nog open.”
4. Een beroepsverbod per 1-1-2014 heeft
grote impact op de nertsenhouders, hun
gezinnen en bedrijfsopvolgers. En voor de
werkende in de gehele productiekolom. Wat
heeft lto-Nederland hierin te bieden?
Calon: “Ieder moet doen waar hij goed in is. En
als ik goed geïnformeerd ben is de NFE prima in
staat om op dit punt de belangen te behartigen
en juridische stappen te zetten. Daar waar ons

netwerk en onze kennis en kunde een bijdrage
zou kunnen leveren, zullen we dat aanbieden.”
5. Een verbod op de nertsenhouderij kan ook
gevolgen hebben voor andere sectoren waarop maatschappelijke kritiek is. Deelt u deze
zorg?
Calon: “Dat gevaar zit er in. In het huidige
regeerakkoord hebben we dit soort ingrepen
weten te voorkomen. Er komt geen opgelegde
krimp van de veestapel. Maar we zullen onze
stinkende best moeten doen om te voorkomen
dat de nertsendiscussie overslaat naar andere
veehouderij-sectoren. Daar zullen wij ons best
voor doen, maar dat kunnen we niet alleen met
lobbyen. Veehouders moeten er ook zelf voor
zorgen dat zij van de politieke agenda weg blijven. Dat kunnen we samen doen. Met vereende
kracht, veehouders en agribusiness, leden en
bestuurders, adviseurs en beleidsmedewerkers.
Samenwerking is een van de krachtige punten
van de Nederlandse agrarische sector. Laten we
dat vasthouden.”
6. U bent een prominent lid van de PvdA. Die
hebben zich altijd uitgesproken tegen nertsenhouderij in Nederland. Hoe kijkt PvdA daar nu
tegen en hoe ziet hij het persoonlijk? Zijn
beide visies met elkaar te combineren?
Calon: “Klopt. Ik ben PvdA’er, dat is geen geheim
en dat ik het op dit punt met de partijlijn niet
eens ben, is ook geen geheim. Maar ik ben nu
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voorzitter van LTO Nederland en in die rol heb
ik antwoord gegeven. Het is een verkeerd
besluit, maar het is democratisch genomen,
hoe wrang dat ook voelt. En dat wrange gevoel
snap ik heel goed.”
7. Wat is uw mening over dierenactivisme
waarin persoonlijke bedreigingen, aanbrengen
van schade etc. niet worden geschuwd?
Calon: “Daar heb ik geen goed woord voor
over. Je kunt van mening verschillen en daar
het debat over aangaan, zoals we dat doen met
bijvoorbeeld De Dierenbescherming, maar
bedreigen, criminaliseren en vernielen vind ik
echt te ver gaan. Het is een klein groepje, dat
via justitie aangepakt moet worden. Daar moeten we niet al te veel energie in steken. Aanpakken en oppakken, is de boodschap. Nederland
is een rechtsstaat en een democratie. Maar het
activisme is een signaal dat we niet moeten
ontkennen dat het er is.”

om te controleren. Veehouders zouden niet
bang hoeven zijn als ze niets te verbergen hebben.”
11. Wat kunnen de nertsenhouders de komende tijd verwachten van lto-Nederland in het
algemeen en Marc Calon in het bijzonder?
Calon: “Het directe ledencontact ligt meer bij
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8. De NFE is de procedure gestart bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. LtoNederland heeft tot op heden steeds de juridische stappen van de nertsenhouderij
ondersteund. Blijven we samen optrekken?
Antwoord, zie vraag 2.
9. Nertsenhouders krijgen nu 10 jaar de tijd
om hun bedrijf af te bouwen. Zonder compensatie, uitsluitend een zeer beperkte sloopvergoeding. Wat is daarop uw persoonlijke
mening? Wat is de mogelijke precedentwerking hiervan?
Calon: “Ik heb al gezegd dat ik niet achter het
besluit sta om de nertsenhouderij te verbieden.
De veehouderij breed moet er zelf voor zorgen
dat ze van de politieke agenda weg blijft. Er
moet geen aanleiding zijn voor politici om dit
soort wetgeving te overwegen. Dat kunnen ze
alleen samen doen: veehouders, agribusiness,
leden, bestuurders, adviseurs en beleidsmedewerkers. Niet alle geluiden die uit de samenleving komen kunnen we af doen als onzin. We
moeten goed luisteren, maar zelfbewust en vol
vertrouwen de dialoog aangaan.”
10. Nertsenhouders worden momenteel
voortdurend lastig gevallen met controles
door de NVWA. Diezelfde NVWA die heeft
gefaald in Fipronil affaire. Wat is daarop de
reactie?
Calon: “De veehouderij heeft een eigen verantwoordelijkheid om regels en voorschriften ten
aanzien van welzijn, milieu, hygiëne, etc. na te
leven. Daar zou je eigenlijk geen NVWA voor
nodig moeten hebben. Maar we weten dat de
praktijk hardnekkiger is en dus worden van
overheidswege instanties als de NVWA ingezet
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de regio’s. Neemt niet weg dat leden zich ook
willen terugzien in het profiel van LTO Nederland. Daar hebben we aandacht voor en dat
gaan we de komende jaren ook bewijzen. Ons
werk is vooral de lobby in Den Haag en Brussel
zo goed mogelijk vorm te geven. En daar zal ik
mijn bijdrage aan leveren. Zo hebben we de
taken verdeeld.”

•	Lid Sociaal Economische Raad (SER)
•	Lid Stichting van de Arbeid
•	Lid bankraad DNB
•	Lid Copa
•	Commissaris Enexis
•	Lid raad van advies Arriva
•	Raad van advies Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing
WERKZAAMHEDEN
2009-2017
Voorzitter AEDES vereniging van woningbouwcorporaties
•	Lid hoofbestuur MKB Nederland
•	Lid bestuur Amsterdam school of real estate
Gedeputeerde Provincie Groningen (namens de PvdA)
•	Portefeuillehouder van: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Blauwe Stad, Meerstad, Regiovisie, Grondbeleid en Financiën
•	Speelde landelijk een grote rol in totstandkoming van: de nieuwe Wet
op de Ruimtelijke Ordening, het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies, het dossier energiebedrijven ( o.a. splitsing en verkoop
Essent).
•	Lid Algemeen Bestuur IPO, voorzitter IPO commissie Ruimtelijke
Ordening en wonen en lid IPO commissie Financiën
1995 tot 1999	
Voorzitter marktsectorcommissie 'agrobusiness' van het Integraal
Structuurplan Noorden des Lands
1993 tot 1995
Vice-voorzitter Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie (NLTO)
1990 tot 1993
Voorzitter Groninger Maatschappij van Landbouw
1987 tot 1989	
Leraar informatica, plantenteelt en bodemkunde, Jan Heidema middelbare Landbouwschool te Groningen
Vanaf 1983
Akkerbouwer, Zuurdijk
1999-2009

OPLEIDINGEN
• Landbouwtechniek aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen: afstudeervakken landbouwwerktuigkunde en landbouwplantenteelt
• VWO, St. Maartenscollege te Haren
• Diverse aanvullende opleidingen en cursussen. Onder andere TIAS Nimbas (incl. Harvard
Business School)
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