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VOORWOORD 

 
 
In 2015 hebben grote veranderingen plaats gevonden. In de melkveehouderij werd de melkquotering 

opgeheven waardoor er een overaanbod van melk ontstond en het inkomen van de boeren onder druk 

kwam te staan. De Nederlandse veehouderij ging door het landelijke fosfaatplafond. Dit plafond is 

gekoppeld aan het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat in 2017 afloopt.  

Ook organisatorisch werd een zware wissel getrokken op de veerkracht van de NMV. Na het aftreden 

van Dirk-Jan Schoonman, Geert Kroes en Tonny ten Vregelaar bleef slechts de helft van het Dagelijks 

Bestuur over. Met het aantreden van Klaas Wolters, Bertus Doppenberg en ondergetekende werd het 

bestuur weer voltallig. 

Door de vele aanpassingen zowel binnen de NMV als door externe factoren is het financieel resultaat 

in 2015 behoorlijk onder druk komen te staan. Het bestuur heeft gemeend, gezien deze situatie, de 

begroting die op de vorige ALV is aangenomen, te moeten aanpassen. Het bestuur vindt het niet 

wenselijk in deze moeilijke tijd weer een contributieverhoging door te voeren. 

Het ledental van onze vereniging is vrij stabiel. Toch is gezien de vele zaken die nog op ons afkomen, 

uitbreiden van het ledental gewenst. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen en zijn 

ledenwervers actief. Mogelijk zal de NMV, om verder interen op de reserves te voorkomen, zich 

moeten herbezinnen op de taken die we op ons hebben genomen. 

 

 

Harm Wiegersma 

Voorzitter NMV 
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Mestbeleid 

Fosfaatrechten?!? 

Sinds de brief van 2 juli 2015 van toenmalig staatssecretaris Dijksma hangen fosfaatrechten als een 

grote donkere wolk boven de melkveehouderij. In deze brief stelde de staatssecretaris de 

fosfaatproductie op individuele melkveebedrijven te willen begrenzen door de invoering van 

fosfaatrechten. Dit zou nodig zijn omdat door de groei van vooral de melkveehouderij het landelijk 

fosfaatplafond wordt overschreden. Zonder beperkende maatregelen zou de verlenging van de 

derogatie in gevaar komen. 

Overleg 

Vanaf september 2015 heeft de NMV samen met LTO, NZO, NAJK, en later ook Netwerk GRONDig 

en Stichting Natuur & Milieu deel uitgemaakt van de regiegroep die is gevormd voor de nadere 

uitwerking van de wet. Naast deze regiegroep heeft in de periode september 2015 tot en met januari 

2016 ook intensief overleg plaats gevonden tussen NMV, LTO, NAJK, NZO, Nevedi, Netwerk 

GRONDig en VLB. Het doel van dit sectoroverleg was om tot een gezamenlijk standpunt te komen. In 

januari 2016 bleek het onmogelijk te zijn voor deze organisaties om op één lijn te komen, de 

meningen lagen te ver uiteen. 

Brussel 

Een gesprek op 22 september met het Nitraatcomité van de Europese Commissie in Brussel bracht 

veel nieuwe inzichten Verbetering van de waterkwaliteit is de belangrijkste eis voor behoud van 

derogatie, het fosfaatplafond is niet ‘vastgespijkerd’ en Nederland kan altijd verzoeken om het plafond 

te wijzigen, uiteraard wel onderbouwd met redenen. 

Tijdens de hoorzitting / rondetafelgesprek op 7 oktober in de Tweede Kamer heeft vicevoorzitter Klaas 

Wolters het NMV standpunt naar voren gebracht. De politiek bleek nog zeer verdeeld te zijn over de 

invoering van fosfaatrechten. 

Ledenbijeenkomsten 

Op ledenbijeenkomsten in december 2015 en februari 2016 heeft het bestuur van de NMV de leden 

geïnformeerd over de voortgang van het sectoroverleg en de regiegroep en ook het standpunt van de 

NMV. Aan de hand van een presentatie over wat er de afgelopen maanden achter de schermen heeft 

plaatsgevonden werd inzicht gegeven in de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt 

Pas begin maart kwam de staatssecretaris met zijn langverwachte voorstel voor fosfaatrechten naar 

buiten. 

AMvB grondgebonden melkveehouderij 

In maart 2015 maakte de NMV zich grote zorgen over de gang van zaken met betrekking tot de 

invulling van Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebonden melkveehouderij. Uiteindelijk 

hebben de leden van de Tweede Kamer op 23 april over de AMvB gedebatteerd. Deze AMvB sloot 

goed aan bij de visie van de NMV. In haar brief aan de Tweede Kamer ging de staatssecretaris 

expliciet in op een aantal door de NMV gestelde vragen. De overheid was echter te laat met de 

invoering van de AmvB, waardoor er nu teveel koeien zijn. 

PAS 

In het voorjaar van 2015 heeft de NMV namens haar leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen op het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De NMV is positief 

over het vooruitzicht dat met de inwerkingtreding van de PAS de 

natuurbeschermingswetvergunningen weer kunnen worden verleend. Wel heeft de NMV kritische 

kanttekeningen geplaatst. Uit protest tegen het reservepakket generieke maatregelen is de NMV in 
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januari 2016, net als een aantal andere organisaties, voorlopig uit het overleg met het ministerie 

gestapt. De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. 

Kringloopwijzer 

Op een druk bezochte informatieavond op 17 september hebben de leden van de NMV zich 

uitgesproken tegen een verplichte invoering van de Kringloopwijzer. Inmiddels wijst de realiteit uit dat 

de rekensystematiek van de kringloopwijzer niet klopt, waardoor de borging niet op orde is. Dit geeft 

vertraging in de invoer. 

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid 

Een team van onderzoekers is in 2015 gestart met de wetenschappelijke toetsing van de 

onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Een cruciaal onderwerp in het onderzoek zal de 

discrepantie  tussen het gebruikte rekenmodel en directe ammoniakmetingen zijn. De NMV heeft dit 

onderzoek financieel gesteund. Tot nu toe zijn de gegevens gedeeltelijk bekend. De resultaten van dit 

onderzoek worden komend najaar verwacht. 

NATUUR en WATER 

Muizenoverlast 

In oktober 2014 bleek al dat muizen veel schade veroorzaakten in de regio Friesland. De NMV heeft 

een meldpunt opgezet om de schade te inventariseren. Dit heeft in februari 2015 tot een ledenavond 

in Heerenveen met politici, de Provincie Friesland, het Ministerie van economische Zaken en de 

Rabobank geleid. Alle sprekers waren het er over eens; we konden de getroffen melkveehouders niet 

laten zitten met dit probleem. Taxateurs zijn op pad gestuurd, maar een schadevergoeding voor de 

getroffen boeren is er niet gekomen. 

Waterschapverkiezingen 

Tijdens de Waterschapverkiezingen op 18 maart 2015 zijn NMV-leden verkozen in de 

waterschapsbesturen in Noord-Holland en Noord Brabant. 

Fries Convenant Erfafspoeling 

De NMV is medeondertekenaar van dit unieke samenwerkingsverband. Het convenant moet er toe 

leiden dat de verontreiniging van het water vanaf het erf van melkveebedrijven aanzienlijk vermindert. 

De verontreiniging die tot nu aan de melkveehouderij werd toegeschreven blijkt vele malen kleiner te 

zijn dan aanvankelijk gedacht 

Diergezondheid en dierwelzijn 

Regeling veeverlosapparaat 

De NMV heeft samen met de KNMvD en de Dierenbescherming aangedrongen op een wettelijk 

regeling voor het gebruik van een veeverlosapparaat. Het is in het belang van zowel het dier als de 

veehouder dat de geboorte zo goed mogelijk verloopt. Vanaf 1 juli 2015 is het toegestaan om een 

veeverlosapparaat te gebruiken, mits het voldoet aan een aantal technische voorwaarden. De NMV 

heeft er indertijd op aangedrongen dat het volgen van een speciale cursus voor het gebruiken van het 

veeverlosapparaat niet verplicht wordt gesteld. Voor de huidige generatie melkveehouders is dat niet 

nodig. Deze verplichting is er dan ook niet gekomen. 

Daling van gebruik antibiotica in melkveehouderij zet door 

Uit gegevens van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat in 2014 de melkveehouderij fors 

minder antibiotica heeft gebruikt. De stuurgroep Antibiotica Resistentie Rundveehouderij (Abres) waar 
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ook de NMV in is vertegenwoordigd is blij met de conclusies van SDa. Zij houden dan ook vast aan de 

ingezette koers voor een verantwoord gebruik. 

Koudmerken 

De NMV heeft in mei 2015 een aantal gesprekken gehad op het ministerie van Economische Zaken 

over het voorgenomen verbod op koudmerken. De NMV is zich blijven inzetten voor het behoud van 

koudmerken omdat het een goed en duidelijk identificatiesysteem van dieren in de stal en/of de wei is. 

De NMV heeft haar standpunten onder de aandacht van de van de leden van de Tweede Kamer 

gebracht. 

ZUIVEL 

Ledenbijeenkomsten over Melk Verantwoordelijkheid Programma (MVP) en fosfaat 

In augustus was het onrustig in agrarisch Europa. Collega’s uit verschillende sectoren in meerdere 

landen demonstreren tegen de huidige lage prijzen voor o.a. vlees, groente en melk. Daarom 

organiseerden de NMV en de DDB gezamenlijk bijeenkomsten om hun leden te informeren over 

fosfaatrechten, de huidige markt en het Markt Verantwoordelijkheid Programma. 

NMV vraagt luisterend oor van staatssecretaris van Dam 

Met een demonstratie aan de Hofweg in Den Haag, een persconferentie in Nieuwspoort en het 

aanbieden van een ‘luisterend oor’ aan de nieuwe staatssecretaris maakten de NMV en DDB duidelijk 

dat het zuivelbeleid desastreus is voor melkveehouders. Deze symbolische actie was één van de 

talrijke protesten en acties waarmee melkveehouders in de gehele Europese Unie hun ongenoegen 

over de crisis in de zuivelmarkt kenbaar maakten. 

Open brief 

In een open brief heeft de NMV de zuivelondernemingen opgeroepen zich te gaan focussen op 

datgene waarvoor zij zijn opgericht; het goed vermarkten van de door melkveehouders geleverde 

melk. Tevens riep de NMV haar leden op om zich bij hun eigen zuivelfabriek te verzetten tegen 

eenzijdige wijzigingen van de leveringsvoorwaarden. 

NMV in Brussel 

Vertegenwoordiging op Europees niveau 

De NMV vindt het erg belangrijk ook op Europees niveau vertegenwoordigd te zijn door de European 

Milk Board (EMB). In 2015 heeft de EMB twee ledenvergaderingen georganiseerd waar NMV 

vertegenwoordigers bij aanwezig waren. 

Einde aan quotum 

Op 31 maart 2015 kwam een einde aan 31 jaar melkquotering. Met een wake en een symbolische 

actie voor het Europees parlement in Brussel heeft de European Milk Board dit moment gemarkeerd. 

Demonstratie in Brussel 

Zo’n 8.000 Europese boeren, waaronder veel Nederlandse melkveehouders, waren maandag 7 

september in Brussel. Ze trokken met ongeveer 1.500 tractoren naar het gebouw van de Europese 

Commissie waar de Landbouwministers een extra vergadering hadden. De boeren demonstreerden 

omdat zij oplossingen willen voor de huidige crisis in de landbouw. Oplossingen die de oorzaak van 

het probleem aanpakken. De NMV heeft uitermate teleurgesteld gereageerd op de maatregel waar de 

Europese Commissie uiteindelijk mee is gekomen, een zak geld, en de wijze waarop de Nederlandse 

regering dit geld heeft besteed. 
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Overig 

ALV 

Een nieuwe, verrassende locatie en een mooie, zonnige dag vormden het decor van de Algemene 

Ledenvergadering op woensdag 10 juni 2015. Een kleine vijftig leden kwamen bij elkaar en hebben 

ingestemd met het openstellen van het lidmaatschap van de NMV voor jongveeopfokkers. Ook werd 

na drie jaar voorzitterschap afscheid genomen van Dirk-Jan Schoonman. Vicevoorzitter Geert Kroes 

werd niet herkozen en Tonny ten Vregelaar heeft zich, om gezondheidsredenen, terug getrokken als 

bestuurslid. 

Nieuwe voorzitter 

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 juli is Harm Wiegersma met een overgrote 

meerderheid gekozen tot de nieuwe voorzitter van de NMV en daarmee toegetreden tot het Dagelijks 

Bestuur. Daarnaast zijn Klaas Wolters en Bertus Doppenberg verkozen tot resp. vicevoorzitter en 

algemeen bestuurslid van de NMV. Hiermee is het Dagelijks Bestuur van de NMV weer op volle 

sterkte gekomen. 

Bodemdag in Papekop 

Op vrijdag 2 oktober kwamen meer dan 60 belangstellenden naar de themadag in het kader van het 

Jaar van de Bodem. Deskundige sprekers lieten hun licht schijnen op de fosfaatproblematiek in 

Nederlandse bodems met verrassend nieuwe inzichten. Veel vragen, verhitte discussies maar weinig 

antwoorden van de Overheid. 

NMV op beurzen 

Ieder jaar is de NMV aanwezig op diverse landbouwbeurzen. Dit is steeds weer een goede 

gelegenheid voor het NMV-bestuur om leden te ontmoeten en met hen over allerlei zaken rondom de 

melkveehouderij te praten. In 2015 was de NMV in juni aanwezig op de beurs in Halle, in oktober op 

de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg en in november in Gorinchem. 

Fotowedstrijd 

Met een fotowedstrijd heeft de NMV bijgedragen aan het belichten van de positieve kanten van de 

melkveehouderij. Want die zijn er genoeg! Onder het motto ‘dansend weer naar buiten’ stuurden 

NMV-leden massaal foto’s en filmpjes in van koeien die na de winter weer voor het eerst naar buiten 

gaan. Met het lengen van de dagen en het stijgen van het kwik veranderde het thema in ‘Zomer, werk 

op de boerderij’. De ingezonden foto’s brachten goed in beeld wat het leven op een boerderij inhoudt 

en wat het werk allemaal met zich meebrengt. In de derde ronde laten de foto’s zien dat de koeien het 

in de stal ook goed hebben. 

Tot slot 

Naast de hierboven beschreven hoofdpunten was de NMV in 2015 actief op uiteenlopende gebieden 

en was zij betrokken bij allerlei provinciale- en nationale overleggen. De NMV organiseerde tal van 

ledenbijeenkomsten om het contact met de leden te onderhouden. De NMV is bovendien betrokken bij 

allerlei zaken die spelen voor haar leden, op de voorgrond en op de achtergrond. De NMV heeft haar 

leden hierover via de website en het ledenblad Koebont geïnformeerd. 

Het ledenblad Koebont is 10 keer verschenen. 
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Samenstelling bestuur in 2015 

Harm Wiegersma   Voorzitter (vanaf 7 juli 2015) 

Dirk-Jan Schoonman   Voorzitter  (tot 10 juni 2015) 

Klaas Wolters    Vicevoorzitter (vanaf 7 juli 2015) 

Geert Kroes     Vicevoorzitter (tot 10 juni 2015) 

Irene van der Sar – Bouwmeester  Secretaris (herkozen in 2015) 

Niels Leerink    Penningmeester (vanaf juni 2014) 

Tonny ten Vregelaar    Algemeen bestuurslid (tot 10 juni 2015) 

Bertus Doppenberg   Algemeen bestuurslid (vanaf 7 juli 2015) 

Marius Bouwmeester   Algemeen bestuurslid (herkozen in 2013) 


