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Op vrijdag 2 oktober kwamen 
meer dan 60 belangstellenden 
naar de themadag in het kader 
van het Jaar van de Bodem ge-
organiseerd door de NMV. Des-
kundige sprekers lieten hun licht 
schijnen op de fosfaatproble-
matiek in Nederlandse bodems. 
Vooraf heeft de NMV een aantal 
vragen geformuleerd: Hoe zit 
het precies met de derogatie? 
Kunnen we die zo gemakkelijk 
verliezen? Welke bijdrage kan 
de landbouw zelf leveren aan het 
behoud van de derogatie? Wat 
vindt Brussel eigenlijk belang-
rijk? Deze vragen zijn wel aan 
bod gekomen, maar lang niet al-
lemaal eenduidig beantwoord.

De eerste spreker, Wilbert van Ze-
venter, coördinerend beleidsmede-
werker bij het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu, ging in op de re-
latie tussen bodem en water. Ook 
de onderliggende wetgeving, de Ni-
traatrichtlijn en de kaderrichtlijn Wa-
ter (KRW), kwamen aan bod. Tus-
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sen beide richtlijnen is er wat nutri-
enten betreft geen verschil. Europa 
stelt zich op het standpunt dat het 
feit dat Nederland derogatie heeft, 
ons niet ontslaat van de verplich-
ting orde op zaken te stellen wat be-
treft de KRW. Nederland is gestart 
met de evaluatie van de mestwetge-
ving en de doeltreffendheid van het 
mestbeleid. Deze evaluatie moet in 
2016 zijn afgerond. Nederland heeft 
een aantal meetnetten waaronder 
het Landelijk Meetnet effecten Mest-
beleid (LMM) en het Meetnet Nutri-
ëntën Landbouw Spëcifiëk Oppër-
vlaktewater (MNLSO). Een voorlo-
pigë analysë gëëft ëën flauwë, da-
lende trend te zien. Op een beperkt 
aantal locaties is zelfs een achter-
uitgang van de waterkwaliteit ten 
opzichte van 2009 geconstateerd. 
Maar worden de voorgenomen doe-
len gerealiseerd? Daarbij is ook de 
vraag aan de orde wat de landbouw 
bijdraagt en welke maatregelen aan-
vullend mogelijk zijn? Is dat anders 
voor zand en löss dan voor klei en 
veen? Hoe staat het met de bodem-

NMV bodemdag: 
Fosfaatrechten niet 
aantoonbaar effectief
Veel vragen, verhitte discussie maar weinig antwoorden 
van het ministerie

vruchtbaarheid? Van Zeventer geeft 
toe dat daar nog veel discussie over 
bestaat.

De volgende spreker, dr. Ir. Oscar 
Schoumans van Alterra – Wagenin-
gen UR, houdt zich als onderzoeker 
al meer dan 30 jaar bezig met fos-
faat. Hij gaat dieper in op de aanwe-
zigheid van fosfaat in de bodem en 
de beschikbaarheid voor het gewas. 
Als fosfaat in de bodem gaat opho-
pen, komt er meer wateroplosbare 
fosfaat en stijgt de fosfaatconcentra-
tie in het bodemvocht. Uiteindelijk 
kan dat gaan uitspoelen. Het sche-
ma van de uitspoeling van fosfaat 
naar oppervlaktewater is erg com-
plex; niet alle aspecten kunnen af-
zonderlijk worden gemeten. De fos-
faatbelasting vanuit landbouwgron-
den naar oppervlaktewater is in het 

@Heijdra Vleesvee: @NMV-
nieuws Goed symposium met 
duidelijke FOCUS. I&M: Mee-
tregels vanuit Brussel zijn ons 
niet bekend + uitspoeling uit 
alle bronnen telt mee

Buitenverwachting  @boercor-
nelis: de tijd is een uur achter-
uit geschoven, helaas kunnen 
koeien geen klok kijken.

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws
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westen van Nederland het hoogst. 
Het treedt met name op in natte ge-
bieden met een hoge grondwater-
stand.

Wat heeft tien jaar werken aan 
fosfaatreductie opgeleverd?
Als derde spreker was René Jo-
chems van Groeibalans Teelt & On-
derzoek uitgenodigd, maar door 
persoonlijke omstandigheden was 
hij niet aanwezig. Hij werd vervan-
gen door Geesje Rotgers van V-Fo-
cus. Rotgers heeft het fosfaatbeleid 
getoetst op zin en onzin. Een arti-
kel van haar hand over het fosfaat-
beleid is enkele weken geleden ver-
schenen. Haar onderzoek heeft zich 
beperkt tot de werkelijke metingen, 
niet de modellen. Wat heeft tien 
jaar werken aan fosfaatreductie op-
geleverd? Uit een vergelijking van 
2005 met 2015 blijkt dat het fos-
faatgehalte in landbouwwateren is 
gestegen van 0,37 mg/L naar 0,50 
mg/L. En er is een achteruitgang 
van 52% naar 50% van de bedrij-

ven die voldoen aan de norm. Deze 
‘toename’ zou zijn ontstaan door-
dat is overgestapt op een meetme-
thode die hogere uitkomsten geeft. 
Verder blijkt uit het onderzoek dat 
in rapportages van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) de bij-
drage van de landbouw aan de fos-
faatbelasting van het oppervlakte-
water stelselmatig wordt overschat, 
de bijdrage van de rioolzuivering 
onderschat en kwel helemaal niet 
meegenomen. De conclusie is dan 
ook dat een aanzienlijk deel van de 
fosfaatbelasting van oppervlakte-
water in landbouwgebieden te wij-
ten is aan kwel, wellicht ook een 
deel aan de rioolzuivering en deels 
aan de meetmethode. Maar ook aan 
bemestingsfouten in de landbouw.

Na de pauze werd gediscussieerd 
onder leiding van dagvoorzitter 
Goos de Boer. De andere sprekers 
reageerden fel op de conclusie uit 
het onderzoek van Geesje Rotgers. 
Hans van Grinsven (PBL) blijft er-

bij dat het meeste fosfaat in opper-
vlaktewater van de landbouw komt. 
Aan kwel kun je niet zoveel doen, 
dus dat is niet interessant voor de 
discussie, stelde hij. Ook vanuit de 
zaal kwamen kritische vragen. Goos 
de Boer bracht in dat als je maat-
regelen wilt nemen je toch pre-
cies moet weten wat de cijfers zijn, 
maar het is aan de politiek om daar 
geld aan te besteden, zodat het 
precies kan worden uitgezocht. In 
de praktijk blijkt het onmogelijk te 
zijn om cijfers boven tafel te krijgen 
waarmee onderscheid kan worden 
gemaakt tussen nutriënten in wa-
ter, die afkomstig zijn van landbouw 
en nutriënten afkomstig van ande-
re bronnen.

Voor de rapportage naar Brussel 
zou het vooral van belang zijn te la-
ten zien wat je doet en dat er een 
dalende trend is. Voor zover be-
kend worden er geen eisen gesteld 
aan de wijze van monstername. 
De vraag of Nederland wel de juis-
te meet en- monsternamemethode 
gebruikt blijft in de zaal hangen.

Een echt helder antwoord op de 
vraag over het behoud van de de-
rogatie kwam er niet; volgens goed 
Haags gebruik moeten er eerst nog 
rapporten worden geschreven. Voor 
de NMV is de fosfaatdiscussie hier-
mee zeker niet afgerond. Zolang 
niet duidelijk is wat de oorsprong is 
van hoge fosfaatgehaltes in de bo-
dem en als gevolg daarvan het op-
pervlaktewater, kun je ook niet aan-
tonen dat op de landbouw gerichte 
beleidsmaatregelen zoals fosfaat-
rechten effectief zijn.

Filmpjes van deze dag kunt u vin-
den op onze website.Helma Lodders (VVD) en Jan Huitema, europarlementariër luisterden 

geboeid naar de presentaties op de NMV-bodemdag
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Praktijkgedeelte

Zo’n veertig NMV-ers kwamen in 
de ochtend van een mooie, zonnige 
vrijdag in oktober samen op het be-
drijf van Chiel Markus in Papekop. 
Al snël kwam dë koffië ën kon mën 
zich tegoed doen aan warme appel-
flappën. Maar dat was niët waar-
voor men kwam.
De groep werd in tweeën gesplitst. 
Een deel ging naar buiten waar de 
gëhëimën van ëën profiëlkuil wër-
den onthuld. Ook werd een zelf ont-
wikkelde methode en machine voor 
mestaanwending gedemonstreerd. 
Herman Zonderland gaf een toelich-
ting op zijn proeven in de polder.
Na deze ochtend waarop de praktijk 
centraal stond vonden ’s middags 

De bodem heeft geen fosfaatplafond
presentaties en een debat plaats 
rond fosfaat in de bodem. Voor het 

verslag van dit debat zie voorpagi-
na van deze Koebont.

De vraag van Pieter de Jong aan 
Sjaak Ruyter:
De baas van CONO zag al drie 
jaar geleden deze lage melk-
prijzen na de afschaffing van de 
quotering aankomen Hij koos 
toen voor het NMV-standpunt 
dat er een vorm van regulering 
moest blijven. Wat is nu dan de 
visie van een CONO-lid aange-
zien de kaas toch nog een plusje 
heeft? Hoe ver gaat maatschap-
pelijk ondernemen voor een zui-
velindustrie in de toekomst?

De visie van de CONO is dat we met 
zijn allen niet meer moeten produ-
ceren dan we verkopen kunnen. Op 
deze manier beschermen we onze 
eigen kaasmarkt. De CONO heeft 
een eigen sales- en marketingte-
am die de kaas verkoopt zodat niet 
een ander er met de winst vandoor 
gaat. Die we al jaren de hoogst uit-

betalende fabriek zijn komt in eer-
ste instantie doordat we de lekker-
ste kaas hebben, maar ook door het 
verhaal eromheen; Duurzaamheid, 
Caring Dairy en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) 
nemen tegenwoordig naast weide-
gang een belangrijke plaats in om 
de consument te bewegen Beem-
ster te kopen. MVO is in de heden-
daagse economie belangrijk en als 
je er niet aan mee doet laten ze je 
links liggen. Het zou best zo kun-
nen zijn dat deze hype in de toe-
komst weer verdwijnt.

Kun je iets over jouw bedrijf 
vertellen?
We melken al een aantal jarenaar 
285 koeien op ongeveer 170 ha. 
land. We hebben dus in 2015 niet 
hoeven uitbreiden. Wij, dat zijn 
mijn broer Marco, mijn schoonzus-
je Ageeth, vaste medewerker Jan 

en ik. De vrouw van Marco, Nico-
lien, doet de administratie. Ageeth, 
de vrouw van mijn 3,5 jaar terug 
overleden broer John, doet de jong-
vee opfok. Er moeten dus vier ge-
zinnen van ons bedrijf leven.
Ieder jaar verhuren we ca. 20 ha. 
voor bollen en aardappelen.
We doen veel werkzaamheden zelf, 
zoals inkuilen, mest uitrijden, voe-
ren met een zelfrijder, insemineren 
en klauwverzorging. Voor wat be-
treft de maïsoogst, deze rijden we
ook zelf naar huis met de hulp van 
een vriend van Marco. Omgekeerd 
helpen wij dan bij zijn maïsoogst. 
De loonwerker hoeft dan alleen met 
een hakselaar en shovel bij ons te 
komen.
De koeien hebben overdag weide-
gang van half april tot half oktober  
en krijgen ‘s nachts maïs, wat kuil-
gras ën ëën flinkë wagën vërs gras. 
Hiervoor hebben we een wagen 

NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van 
zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgen-
de NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Sjaak Ruyter aan de beurt. Hij heeft het stokje gekre-
gen van Pieter de Jong.
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met een achtwielige DWM tandem 
als onderstel. Zodat we altijd kun-
nen rijden zonder sporen te maken 
in onze lichte kleigrond.
We melken in een 2x12-stands zij-
aan-zij melkstal, waar we ca. drie 
uur per keer mee bezig zijn. Na 
twee uur wordt de eerste melker 
afgelost en neemt de tweede het 
over die daarna ook de boel weer 
schoonmaakt.

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in 
de melkveehouderij?
De grootste problemen in de melk-
veehouderij zijn uiteraard de lage 
melkprijs en de steeds verande-
rende regelgeving. De datum van 1 
april werd vaak bevrijdingsdag ge-
noemd maar volgens mij begon de 
“oorlog” toen pas goed. Niet-afge-
loste leningen van quotum, duur 
land en een vaak (te) dure stal spe-
len een rol waardoor liquiditeitspro-
blemen optreden.

Waarom ben je lid van de NMV 
geworden?
De NMV verdiepte zich in het ver-
leden veel meer in de mestwetge-
ving en de bodem dan de voorlo-
pers van de LTO. Het is alleen jam-
mer dat we toen over ammoniake-
missie praatten en emissiearm uit-
rijden versus bovengronds en we er 
nu nog steeds over praten. In een 
halve generatie zijn we nog geen  
“steek”  opgeschoten.

Waar moet de NMV zich vooral 
op richten / mee bezig houden?
De NMV moet het inkomen hoog in 
het vaandel houden maar wel in ge-
sprek blijven met de maatschappij. 
Dankzij de weidegang mogen we 
doorgaan. Stuur ook uw vee naar 
de markt voor een goede prijsvor-
ming  inkomen. Meer studie is no-
dig naar wat er in de grond gebeurt.

Aan wie wil je dit estafettestok-
je doorgeven en welke vraag 
wil je hem/haar stellen?
Ik wil graag het stokje doorgeven 
aan Hans Geurts en hem het vol-
gende voorleggen.
Zou het wat zijn om een vergoeding 
per kilogram melk te geven uit de 
20 miljoen voor het minder leveren 
van melk dan het voormalige quo-
tum?
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Als reactie op de massale boe-
renprotestacties in heel Euro-
pa komt de Europese overheid 
met maatregelen als het eerder 
uitbetalen van bedrijfstoesla-
gen, een nieuwe opslagrege-
ling, extra geld voor promotie 
van zuivel en varkensvlees en 
het bevorderen van de export 
van deze producten. Allemaal 
maatregelen die een hoop geld 
kosten, maar die het fundamen-
tele probleem waar in feite elke 
sector van de landbouw mee 
kampt, niet oplossen. Het kern-
probleem is namelijk het falen 
van de vrije markt in de land-
bouw. Steeds opnieuw ontstaat 
overproductie met als gevolg 
veel te lage opbrengstprijzen.

De handelsboycot met Rusland heeft 
de situatie verslechterd, maar is niet 
de oorzaak. De problematiek in de 
landbouw is structureel en vraagt ook 
om structurele oplossingen. De groot-
ste belemmering om hiertoe te ko-
men is het blinde geloof bij vele po-
litici, beleidsmakers en economen in 
de werking van de vrije markt. Via 
onder andere de WTO en TTIP wordt 
dan ook ingezet op steeds verder-
gaande liberalisering. Via marktwer-
king  zou vraag en aanbod in balans 
moeten komen en een reële prijsvor-
ming ontstaan.

De vrije markt werkt in de landbouw 
echter niet, in het verleden niet, van-

daag niet en in de toekomst niet. Land-
bouweconomen die zich hier daadwer-
kelijk in verdiept hebben bevestigen 
dit en komen met meerdere oorzaken. 
Op de eerste plaats bestaat er hele-
maal geen vrije markt in de landbouw. 
Voedsel is een eerste levensbehoefte 
waar altijd voldoende van moet zijn 
en de overheid bemoeit zich hier dan 
ook voortdurend mee. Als er voldoen-
de voedsel is, is er ook al snel te veel. 
Kenmerkend voor de landbouwecono-
mie is dat een klein overschot al direct 
zorgt voor een enorme daling van de 
prijs. In tegenstelling tot andere sec-
toren leidt deze prijsdaling niet tot het 
aanpassen van de productie. De land-
bouw blijkt niet in staat het aanbod 
aan te passen aan de vraag.

Kern van het probleem
De kern van het probleem is dat er 
miljoenen boeren zijn en dat verla-
ging van de productie op het individu-
ele bedrijf geen enkele invloed heeft 
op de totale productie op de markt. 
Het heeft voor een individuele boer 
dus geen enkele zin om zijn productie 
te verminderen in een slechte markt. 
Hij zal om te overleven juist nog ef-
fi ciëntër ën nog mëër gaan producë-
ren, met als gevolg nog meer over-
productie en nog lagere prijzen, ofte-
wel een ‘race to the bottom’.

Platform ABC staat voor een duur-
zame landbouw met stabiele kos-
tendekkende prijzen voor de boe-
ren en toekomst voor het gezinsbe-

Crisis in landbouw veroorzaakt
door falen van vrije markt

drijf. Voedsel is te belangrijk om over 
te laten aan de vrije markt. De enige 
duurzame oplossing voor deze pro-
blematiek is regulering en produc-
tiebeheersing. De landbouw moet de 
mogelijkheid krijgen om op Europees 
niveau de productie te sturen en het 
aanbod af te stemmen op de vraag. 
Op dit moment is dat mede door de 
kartelwetgeving niet mogelijk. Hier-
voor hebben de boeren de steun van 
de overheid nodig. Platform ABC pleit 
dan ook voor overheidsmaatregelen 
die dit mogelijk maken. 
Zo heeft de European Milk Board 
(EMB), waar vanuit Nederland de 
NMV en de DDB lid zijn, een crisis-
programma voor de melkveehouderij 
ontwikkeld; het Melk Verantwoorde-
lijkheids Programma (MVP). Zie www.
europeanmilkboard.org. Binnen het 
MVP wordt eerst vastgesteld wanneer 
er daadwerkelijk een crisis is. Vervol-
gens zijn er verschillende gradaties 
waarmee, afhankelijk van de diep-
te van de crisis de melkproductie op 
EU niveau kan worden teruggebracht, 
zodat vraag en aanbod weer in balans 
komen en de melkprijs naar kosten-
dekkend niveau kan stijgen. Platform 
ABC pleit ervoor dat de EU het MVP 
zo snel mogelijk overneemt en im-
plementeert. Ook in andere sectoren 
kunnen soortgelijke reguleringsplan-
nen ontwikkeld en ingevoerd worden.

Hans Geurts, melkveehouder en voor-
zitter Platform Aarde Boer Consument
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Dinie en Ria zijn naar verschillende 
bijeenkomsten geweest, zo ook naar 
de verdiepingssessie ‘Samen wer-
ken aan het toekomstige landschap 
van de Achterhoek en Liemers’. Daar 
waren heel veel ambtenaren van de 
provincie, gemeentes, waterschap 
en wethouders en helaas maar heel 
weinig boeren. Er lagen hele gro-
te ingetekende landkaarten van de 
plannen voor de Achterhoek en Lie-
mers. Gedacht wordt aan klompen-, 
fiëts- ën wandëlpadën, spëëlplaat-
sen voor kinderen, veel natuur en 

Nu blijkt dat steeds meer overhe-
den de postcodegebieden, te verge-
lijken met het verspreidingsgebied 
van het huis-aan-huis-blad, niet cor-
rect invullen bij het elektronisch pu-
bliceren van de zogenaamde alge-
mene besluiten. U kunt hierbij den-
ken aan omgevingsvisies, de huidi-
ge naam voor het oude streekplan, 
omgevingsverordeningen, beheer-
plannen van Natura 2000-gebieden, 
peilbesluiten, waterbergingsgebie-
den en dergelijke. De fout die hier-
bij gemaakt wordt is dat de postco-
de van het bezoekadres van het kan-
toor van de provincie of waterschap 
is ingegeven. Dat heeft tot gevolg 
dat u als abonnee geen bericht in uw 
mailbox krijgt, terwijl het weldegelijk 
over nieuws uit uw buurt kan gaan.

De NMV vindt dat u er op moet kun-
nen vertrouwen dat u elk nieuws uit 
uw woonplaats via de e-mail binnen 
krijgt en gaat hierover het bestuur 
van verschillende overheden (weer) 
aanschrijven. Dit is ook nodig om bij 

Uit de regio: OASE 2015

Extra postcode abonnementen 
voor berichten uit uw buurt

Op woensdag 7 oktober zijn Dinie Boom en Ria Brinke naar OASE geweest. OASE is de ontmoetingsplaats 
voor innovatie en water van Waterschap Rijn en IJssel. Het evenement vond voor de derde keer plaats.

Steeds vaker komt het voor dat belangrijke besluiten door het rijk niet meer in huis-aan-huis-bladen wor-
den gezet. Dat is toegestaan als er een elektronische verordening is bij de betreffende gemeente, provincie 
of waterschap. Al eerder hebben wij u op het grote belang van de postcode e-mail abonnementen gewezen.

recreatiemogelijkheden. Bij o.a. de 
Slinge wil men ook nog weer zaken 
veranderen, nog meer natuur. Dinie 
en Ria werden daar niet vrolijk van. 
Zij hebben ook zaken aangegeven en 
suggesties opgeschreven o.a. zuinig 
zijn op de landbouwgrond, niet méér 
natuur, maar de natuur die er al is, 
eerst maar eens onderhouden. Net 
zoals de boeren hun land netjes be-
werken. Ria en Dinie vinden het bij 
o.a. de Slinge en Needse Achterveld 
een grote rotzooi. Dus afblijven van 
de landbouwgrond van boeren.

de ombudsman te mogen klagen. Het 
blijft echter een meerkoppig monster 
van 12 provincies en 23 waterschap-
pen en uit ervaring weten we al dat 
de fout hardnekkig blijft voortduren.

Daarom adviseren wij u op meerdere 
postcodes te abonneren via https://
www.overheid.nl/, berichten uit uw 
buurt.
1. Abonnement op uw eigen 

postcode(s)
2. Abonnement op de postcode van 

uw provincie
3. Abonnement op de postcode van 

uw waterschap/hoogheemraad-
schap

U kunt per postcode een aparte pe-
riodieke e-mail ontvangen als u drie 
keer een aparte aanmelding invoert.
Bij gebruikers die al langer gebruik 
maken van optie 1 is het aan te raden 
om een nieuw abonnement aan te 
maken omdat nieuws dat gebaseerd 
is op een zone rondom de postcode 
niet allemaal doorkomt. Bij optie 2 en 
3 adviseren wij u alleen te kiezen voor 

Dinie en Ria hebben een goed ge-
voel overgehouden van hun bezoek 
aan deze bijeenkomst. Als je als boer 
maar alles goed vindt wordt steeds 
meer landbouwgrond ingepikt voor 
natuur e.d. Als NMV-leden hebben 
zij hun mening laten horen en ideeën 
opgeschreven op witte tafellakens.

Bent u ook namens de NMV naar 
een regionale bijeenkomst ge-
weest? Laat het ons weten dan kun-
nen we andere leden erover infor-
meren.

de publicaties van de desbetreffende 
provincie of waterschap (scherm 4). 
De betreffende postcodes kunt u vin-
den op de NMV website.

U krijgt als nieuwe abonnee dan ook 
de besluiten van de afgelopen weken. 
In Noord-Brabant zult u bijvoorbeeld 
tien recente beheerplannen van Natu-
ra 2000 gebieden tegenkomen en de 
aanwijzing van een waterbergingsge-
bied. Hierbij ontbreekt zelfs een elf-
de beheerplan Loevestein en omge-
ving in een Brabants Gelders gebied 
waarover helemaal geen e-mail be-
richt is aangemaakt. Als klap op de 
vuurpijl heeft Gelderland de vergrote 
ganzenrust gebieden op de postcode 
van Arnhem verspreid.

Als u wilt terugzoeken welke be-
sluiten u gemist hebt is dat moge-
lijk via deze link. https://zoek.over-
heid.nl/berichten_over_uw_buurt_
uitgebreid_zoeken Bij de veldlocatie 
kunt u zien naar welke abonnees de 
e-mail destijds verzonden is.
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Elke maand publiceert de European Milk Board (EMB) een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief is in zijn 
geheel in het Duits en Engels te vinden op www.europeanmilkboard.eu of via www.nmv.nu. Klik op 
“Dossiers” en vervolgens op “EMB”. De Koebont streeft er naar elke maand een samenvatting van 
de meeste EMB-nieuwsberichten weer te geven.

Nieuws uit Europa

EMB-voorzitter, Romuald Scha-
ber, benoemt in zijn voorwoord de 
melkprijzen die zich in heel Europa 
al bijna een jaar in een neerwaart-
se spiraal bevinden. In de mees-
te landen schommelt de prijs nu 
tussen 25 en 30 cent per liter. De 
EMB heeft samen met de lidstaten 
een studie gedaan naar de produc-
tiekosten. In de belangrijkste pro-
ductielanden (Duitsland, Frank-
rijk, Nederland, Denemarken, Italië 
en België) ligt die tussen 40 en 50 
cent per kilogram.

Vanwege dit verschil hebben dui-
zenden melkveehouders moeite 
om te overleven, sluiten aanvullen-
de leningen af en steken zich ver-
der in de schulden. Talloze boeren 
zijn al gestopt. En toch reageert EU 
Landbouwcommissaris Phil Hogan 
cynisch. Kort geleden zei hij in een 
interview: “Ik denk niet dat veel 
boeren onder de kostprijs produce-
ren. Ze zeggen van wel, maar gaan 
toch door. In ieder bedrijf wordt 
het moeilijk als je een tijd onder de 
kostprijs moet produceren. Maar 
daar zie ik geen bewijs van.” Dit 
soort uitspraken zijn onbegrijpelijk 

en een klap in het gezicht van melk-
veehouders. Het is deze mengeling 
van blind vertrouwen in marktwer-
king, onwetendheid en arrogantie 
bij Hogan en andere beleidsmakers 
die het levensonderhoud van tallo-
ze melkveehouders op het spel zet. 
Dit kunnen we niet laten gebeuren. 
Tijdens de Algemene Vergadering 
van de EMB in oktober wordt daar 
ook zeker over gesproken. Wij blij-
ven vechten voor duurzame familie-
bedrijven.

Productiekosten Denemarken; 
boeren in de problemen
Na Duitsland, Frankrijk, Belgie en 
Nederland zijn nu ook de produc-
tiekosten voor Denemarken bere-
kend. Volgens de studie uitgevoerd 
door het Duitse BAL (Bureau voor 
Agrarische sociologie en Landbouw) 
bedroegen in 2014 de kosten voor 
het produceren van 1 kilogram melk 
in Denemarken 43,32 cent. Na af-
trek van subsidies nog 38,99 cent. 
In dit bedrag is een minimaal inko-
men voor de melkveehouder opge-
nomen. Daarmee wijkt deze studie 
af van de wijdverbreide mening dat 
boeren en hun familieleden nauwe-

Uit de EMB nieuwsbrief van oktober 2015

lijks of niet hoeven te worden be-
taald voor hun arbeid.
Volgens de Deense krant Jyllands 
Posten heeft 86% van de Deense 
boërën cash-flow problëmën. Boë-
ren die al diep in de schulden zit-
ten moeten nog meer geld gaan le-
nen om hun rekeningen te kunnen 
betalen. De situatie is zo ernstig dat 
economen stellen dat mogelijk de 
totale Deense productie gaat afne-
men.

Frankrijk; gaat Danone de kost-
prijs betalen?
Volgens het Franse persbureau AFP 
heeft zuivelgigant Danone toege-
zegd aan de melkveehouders die le-
veren aan de vijf Franse fabrieken 
van het bedrijf om bij het bepalen 
van de melkprijs hun kostprijs in 
ogenschouw te nemen. Echter, deze 
nieuwe manier om de melkprijs te 
berekenen kan als gevolg hebben 
dat minder melk wordt afgenomen. 
Danone is in gesprek met produ-
centenorganisaties om tot concrete 
voorstellen te komen.

Op 22 september bracht een dele-
gatie van de NMV en DDB een be-
zoek aan het Nitraat comité van de 
Europese Commissie in Brussel. 
Het doel was meer duidelijkheid 
krijgen over de voorwaarden voor 
derogatie en over de wijze van in-
formatieverstrekking door de Ne-
derlandse autoriteiten.
Het werd een zeer verhelderend 

gesprek dat veel nieuwe inzichten 
bracht.

Hoofddoel: Verbeteren water-
kwaliteit
Meteen werd duidelijk gemaakt dat 
het hoofddoel van de Nitraatrichtlijn 
betrekking heeft op de waterkwali-
teit. In heel Nederland is sprake van 
zeer slechte waterkwaliteit. Dit ver-

betert langzaam, maar het zal nog 
30 jaar duren voordat de doelstel-
lingen van de Nitraatrichtlijn wor-
den behaald. Alleen als de hoofd-
doelstelling van de Nitraatrichtlijn, 
handhaven en verbeteren van de 
waterkwaliteit, niet in het geding 
komt, kan derogatie worden ver-
leend.

NMV op bezoek in Brussel
Wat zijn de voorwaarden voor derogatie
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Het is en blijft belangrijk om faunaschade te melden, ook wanneer u geen verzoek indient voor een 
tegemoetkoming in de schade. Schademeldingen zijn nodig voor de onderbouwing van verleende 
ontheffingen voor schadebestrijdingsmogelijkheden. Zo is gebleken uit de uitspraak tegen de pro-
vincie Overijssel.

Het ontbreken van een duidelijk en 
volledig overzicht van schademeldin-
gen zal gevolgen hebben voor het 
provinciale ganzenbeheerplan, maar 
ook voor andere beheerplannen. In 
het ganzenbeheerplan worden aan 
de hand van de schadehistorie mo-
gelijkheden geboden om aan scha-
debestrijding te doen.

Het is en blijft de NMV een doorn in 
het oog dat het melden van fauna-
schade en het indienen van verzoek-
schriften voor een tegemoetkoming 
bij het Faunafonds (BIJ12) een moei-
zame aangelegenheid is. Ten eerste 
het behandelbedrag van € 300.-. Ten 
tweede het eigen risico van € 250,-. 
En als laatste alle ingewikkelde voor-

Blijf faunaschade kosteloos melden

waarden waaraan moet worden vol-
daan. Dit ontmoedigt het indienen 
van schadeverzoeken en meldingen.

Desondanks roept de NMV u op alle 
schade te blijven melden. Ook nu is 
het melden van schade aan blijvend 
grasland nog van belang, ook al is 
het niet mogelijk om een tegemoet-
koming aan te vragen.

Faunaschade kan gratis worden ge-
meld op www.faunaschade.nl. Scha-
de melden via deze website is van 
belang omdat dan de melding ge-
registreerd staat. Na de vraag om 
te betalen kunt u het tabblad ge-
woon sluiten. Uw melding wordt op 
deze manier enkel geregistreerd. Al-

leen wanneer u een tegemoetkoming 
wenst dient u € 300,- (het behandel-
bedrag) vooraf via IDEAL te betalen.

Blijf faunaschade melden! Dit kan 
kosteloos. Het vraagt alleen wat 
tijd. Het is van groot belang voor 
de toekomstige schadebestrijding.

Het Nitraatcomité gaat er van uit 
dat de gegevens die door de Ne-
derlandse autoriteiten worden aan-
geleverd de juiste zijn. Zij stellen 
veel vertrouwen in de informatie die 
door Nederland regelmatig wordt 
aangeleverd, maar beschikken niet 
zelf over wetenschappers die de be-
rekeningsmethoden op correctheid 
testen.

Klimaat, grondsoort of manage-
ment kunnen redenen zijn om de-
rogatie toe te kennen. Derogatie 
is de uitzondering op de aanwend-
norm (vastgesteld op 170 kg) en 
niet een uitzondering op het beha-
len van de vastgelegde waterkwa-
liteit. De overheid moet juist aan-
tonen dat derogatie geen negatie-
ve invloed heeft op de waterkwali-
teit. Het actieprogramma moet dit 
waarborgen.

Fosfaatplafond kan worden aan-
gepast mits onderbouwd
Bij de derogatie-aanvraag voor de 
periode 2006-2009 is Nederland 
met het Nitraatcomité een produc-
tieplafond voor fosfaat overeen-
gekomen. Dit fosfaatplafond is nu 
een waarborg voor het halen van 
de doelen voor waterkwaliteit. Dit 
plafond kan wel worden aange-
past, maar zo’n verzoek moet wel 
goed worden onderbouwd. De Ne-
derlandse autoriteiten hebben nog 
geen voorstel hiervoor ingediend. 
Ook heeft Nederland nog niet aan 
het Nitraatcomité laten weten dat 
men fosfaatrechten wil gaan invoe-
ren. Het Nitraatcomité is benieuwd 
welke waarborgen dit gaat opleve-
ren voor de milieukwaliteit.

Het Nitraatcomité benadrukt geen 
eisen op te leggen aan lidstaten. 
Wel beoordelen zij de voorstellen 
van de lidstaten in het kader van de 
milieudoelstellingen. Daarom blijft 
het ook onduidelijk waarom de Ne-
derlandse autoriteiten enkele jaren 
geleden zijn overgestapt op een an-
dere manier van watermonsterna-
më; van gëfiltërdë naar ongëfiltër-
de monsters, die een hogeren fos-
faat- en nitraatconcentratie ople-
veren. Brussel stelt immers geen 
voorwaarden aan de meetmethode.

Hoe behouden we derogatie
Gevraagd naar een advies om de-
rogatie te behouden stelt het Ni-
traatcomité dat Nederland moet la-
ten zien geen concurrentievoordeel 
te hebben ten opzichte van andere 
landen in de EU. Dat zou voor hen 
een reden kunnen zijn Nederland de 
derogatie te misgunnen.



Als voorwaarde stelt de Europese 
Commissie uitdrukkelijk dat het geld 
moet worden gebruikt voor: (1) het 
aanpakkën van dë cashflow problë-
men van boeren, (2) het stabilise-
ren van de markten en (3) het aan-
pakken van de werking van de voe-

dingsketen. Dit wordt in Nederland 
‘vertaald’ naar verplichte (!) invoe-
ring van de kringloopwijzer, stimu-
leren van weidevogelbeheer, het or-
ganiseren van grootschalige collec-
tieven van veehouders, het opzetten 
van een Coördinatiecentrum Mest-

verwerking en subsidies voor mest-
verwerkingsinstallaties.

Los van de vraag of dit pakket wel 
voldoet aan de eisen gesteld door de 
Europese Commissie, leveren deze 
voorstellen vooral werkgelegenheid 
voor adviseurs, projectmedewer-
kers en beleidsmakers. Maar geen 
inkomenssteun voor boeren. Boeren 
blijven weer met lege handen staan.

De NMV zou graag zien dat dit geld 
wordt besteed aan een échte oplos-
sing voor onze problemen zoals het 
crisisinstrument van de European 
Milk Board (EMB), het Markt Verant-
woordelijkheid Programma (MVP). 
MVP zal ineenstorting van de boe-
renmelkprijzen voorkomen, crises 
snel oplossen met minimaal gebruik 
van algemene middelen en gezins-
bedrijven kunnen blijven bestaan.
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De Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond wil daar wel wat kantteke-
ningen bij plaatsen. De voorgeno-
men invoering van fosfaatrechten is 
een direct gevolg van het zogenaam-
de ‘sectorplafond’ van 84,9 mln kg 
fosfaat. De NMV erkent dit sectorpla-
fond niet. Dit sectorplafond is door 
middel van een convenant door an-
dere organisaties vastgesteld.

Verder is de NMV van mening dat 
aan de invoering van fosfaatrechten 
deugdelijk, onderbouwd en trans-
parant beleid ten grondslag moet 
liggen. De gegevens, metingen, be-
rekeningen en rapporten die als we-

tenschappelijke onderbouwing van 
de derogatieaanvraag worden ge-
bruikt moeten openbaar en voor ie-
dereen toegankelijk te zijn. Alleen 
dan kunnen de juiste afwegingen 
worden gemaakt, hier en in Brussel.

Het gesprek dat een delegatie van 
de NMV en de DDB heeft gehad met 
het Directoraat Generaal Milieu van 
de Europese Commissie in Brussel 
heeft ook een aantal nieuwe inzich-
ten gebracht. Hierover kunt u elders 
in deze Koebont lezen. Lidstaten zijn 
vrij in de manier waarop zij naar de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water 
en de Nitraatrichtlijn willen toewer-

Op 2 juli heeft staatssecretaris Dijksma een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigde fosfaat-
rechten te willen invoeren. Door fosfaatrechten in te voeren wil de staatssecretaris de productie op individuele 
melkveebedrijven begrenzen. Ze verwacht dat door de groei van de melkveehouderij in 2015 het landelijk fos-
faatplafond zal worden overschreden. En dan zou de derogatie voor Nederland in gevaar kunnen komen.

De Europese Commissie reageerde in september op een onbegrijpelijke manier door 500 miljoen euro directe 
financiële steun toe te zeggen aan de demonstrerende boeren in de EU. Maar deze boeren vroegen niet om geld; 
zij wilden een échte oplossing voor de huidige problemen in de landbouw. Nu bekend is waar de 30 miljoen euro, 
bedoeld voor Nederlandse boeren, aan wordt besteed, is de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) rond-
uit teleurgesteld.

De stand van fosfaat

Geld voor boeren naar ‘adviseurs’?

ken. Maar het hoofddoel, het verbe-
teren van de waterkwaliteit, moet 
voorop staan. Het is maar de vraag 
of de invoering van fosfaatrechten 
werkelijk gaan bijdragen aan het 
behalen van de milieudoelen.

De NMV is nog volop in gesprek met 
de andere sectororganisaties. Tij-
dens de hoorzitting / rondetafel-
gesprek op 7 oktober in de Twee-
de Kamer is gebleken dat de poli-
tiek zeer verdeeld is over de invoe-
ring van fosfaatrechten. Natuurlijk 
houden wij u op de hoogte van de 
voortgang en zeker de uitkomsten 
van deze gesprekken!



VAN DE VOORZITTER

Gast aan tafel
Als klein kind ging ik vroeger in de 
schoolvakantie vaak uit logeren bij één 
van mijn ooms en tantes. Het maak-
te je bewust dat het bij een ander toch 
wel enigszins anders aan toeging dan 
je gewend was. Ook kreeg je van huis 
uit goed ingeprent je als gast te ge-
dragen.
Als Nederland zijn we in Europa een 
klein land met een hoge landbouw-
productie, waardoor de andere lidsta-
ten met de nodige jaloezie naar wordt 
gekeken. Veel van onze producten vin-
den hun weg in Europa met Duitsland 
als grootste afzetland. Inmiddels zitten 
we in Europa met 28 landen aan ta-
fel. En is de landbouw één van de 5 
pijlers waarop de economie in Neder-
land rust. Hoewel er spelregels in de 
EU zijn afgesproken moeten we daar 
wel tactvol mee omgaan. We gene-
reren in ons land een hoge productie 
per ha/dier waardoor wij hogere nor-
men voor dierlijke mest hebben gekre-
gen. Door onze hogere mestproduc-
tië als gëvolg van dë afschaffing van 
de melkquotering, kunnen de deroga-
tie-onderhandelingen bij de EU best 
wel eens lastig worden. En na de on-

blijken te zijn in Brussel dan een stuk 
met stapelbare regelgeving met daar-
aan gekoppeld een rammelende kring-
loop gedachte. In het gesprek met het 
Directoraat Generaal Milieu van de Eu-
ropese Commissie over het toewijzen 
van de derogatie in de toekomst is ons 
mede gedeeld dat de nadruk zal liggen 
op wetenschappelijke gronden en niet 
op politieke. Wel werd ons te verstaan 
gegeven dat ze door de melkcrisis niet 
konden uitsluiten dat politieke motie-
ven dan toch mee kunnen spelen. Dit 
vraagt om een grondige aanpak van de 
problematiek en hierbij zullen we ons 
als Nederland in de EU dienen te ge-
dragen als gast aan tafel en het tafel-
gerei dat ons wordt aangeboden goed 
te gebruiken, zodat ons inkomen niet 
nog meer onder druk komt te staan. Of 
zoals de NMV slo-
gan zegt “Inko-
men daar draait 
het om”.

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

derhandelingen wordt er gestemd door 
de anderen binnen de EU die scherp 
naar Nederland kijken. Mede ook om-
dat Nëdërland bij dë afschaffing van 
de melkquotering een van de groot-
ste voorstanders was. Hiermee heb-
ben we ons zelf in een bijzonder moei-
lijke positie gemanoeuvreerd. De in-
voering van fosfaatrechten met een 
daaraan gekoppelde kringloopwijzer 
plus een gebrekkige communicatie en 
weinig transparantie, evenals een gro-
te tijdsdruk kan in de toekomst moei-
lijkheden opleveren. Als we dit afzet-
ten tegen de doelstelling van onze re-
gering voor vermindering van de re-
geldruk dan zult u het met me eens 
zijn dat dit voornemen een utopie is. 
Dit overziende pleit de NMV ervoor om 
alles nog eens goed te overwegen al-
vorens een besluit hierover te nemen. 
Immers dit is geen tijdelijke wetgeving 
dat moge duidelijk zijn. De mogelijk-
heden en doelen helder en eerlijk com-
municeren, zodat er draagvlak is in zo-
wel de EU als in eigen land. Een goed 
stappenplan, geschreven in de tijd met 
heldere, meetbare en haalbare doe-
len, kan wel eens beter verkoopbaar 
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De Provincie Gelderland wil meer rustgebieden voor winterganzen aanwijzen. De bestaande foera-
geergebieden zijn in totaal 10.000 ha groot maar het eerste ontwerp was gebaseerd op een areaal 
van maar liefst 17.000 ha.

Ontwerp-begrenzing rustgebieden 
voor winterganzen in Gelderland

Als NMV hebben we daar grote 
vraagtekens bij geplaatst. Het are-
aal is nu bijgesteld naar 12.000 ha. 
De gebieden liggen voornamelijk 
langs de uiterwaarden van de rivie-
ren; IJssel, Rijn en Waal. De NMV 
heeft gepleit voor duidelijkheid en 
draagvlak. Daarom heeft de provin-
cie de ontwerp-begrenzing nu ter 
inzage gelegd van: 14 oktober tot 
25 november 2015. 

Daarnaast worden er door de pro-
vincie twee informatiebijeenkom-
sten georganiseerd:
Dinsdag 3 november van 13.00 
tot 17.00 uur in Van der Valk Hotel, 
Laan van Westroyen 10 in Tiel.
Maandag 9 november van 13.00 
tot 17.00 uur in Het IJsselpaviljoen, 
IJsselkade 1 in Zutphen.

Voor meer informatie zoals vergoe-
dingen en kaarten verwijzen we u 
naar de website:
http://www.gelderland.nl/Rustge-
bieden-voor-winterganzen-in-Gel-
derland

Bij het verschijnen van deze Koe-
bont is de eerste informatiebijeen-
komst al gehouden. Daarom heb-
ben wij op 22 oktober jl. een leden-
bericht naar desbetreffende regio’s 
verzonden en het op onze website 
gepubliceerd.



Adressen NMV
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MAINEnergie heeft inmiddels 
veel NMV-ers als vaste klant. De 
kracht van MAINEnergie zit in 
het persoonlijke contact en het 
vertrouwen van de klant. Als u 
klant wordt bij MAINEnergie 
profi tëërt u van onzë schërpë ta-
rieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve 
rompslomp uit handen en verzor-
gen de totale, naadloze overstap. 
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en 
gas.

Wilt u net als vele andere col-
lega-bedrijven profi teren van 
scherpe energietarieven? 
Neem dan contact op met het 
Sales team van MAINEnergie. U 
kunt ons telefonisch bereiken op 
088 - 08 09 000 of per e-mail via 
sales@mainenergie.nl.

Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
                                   

Word lid van de NMV! 
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er 
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar 
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. 
Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en 
een NMV-bodywarmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook 
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretari-
aat, tel. 06-21322313 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kos-
ten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit! 
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16 november
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

17 t/m 19 november
Rundvee & mechanisatie vakda-
gen, Gorinchem

21 december
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Secretariaat NMV

Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten

tel. 06 213 22 313

email info@nmv.nu

www.nmv.nu

Contactpersonen NMV

Groningen:

Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922

Drenthe:

Johan Inberg, Koekange, 0522-451125

Friesland:

Harm Wiegersma, Rinsumageest,

0511-421083

Flevoland:

Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630

Noord-Overijssel:

Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335

Oost-Nederland:

Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504

Rivierengebied:

Peter van Beest, Lienden, 0344-662334

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:

Noord-Holland Noord:

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

Gooi- en Vechtstreek:

Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447

De Ronde Venen:

Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997

Krimpenerwaard en Lopikerwaard:

Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588

Zuid-West:

Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,

0165-317667

Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:

Hans Geurts, Veulen, 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie 

aanvragen via de contact personen of bij het 

NMV-secretariaat.

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Agenda NMV op de beurs

Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMV-bestuur 

om leden te ontmoeten en met hen over allerlei zaken rondom 

melkveehouderij te praten. Als bestuur willen wij graag weten 

welke zaken spelen onder onze leden, wat de leden belangrijk 

vinden en waar we onze energie (en onze pijlen) op moeten 

richten. Zeker in deze moeilijke tijden van crisis op de zuivelmarkt. 

Daarom vindt de NMV contacten met leden zo belangrijk!!

En daarom staan we op beurzen.

Dit najaar staat de NMV nog op de volgende beurs:

Gorinchem 17,18 en 19 november

We ontmoeten u graag!!


