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De huidige problemen in de melk-
veehouderij zijn ontstaan na het 
afschaffen van de melkquotering. 
Melkveehouders in heel Europa wer-
den opgeroepen meer melk te gaan 
produceren in afwachting van een 
stijgende vraag op de wereldmarkt. 
Deze vraag is er tot op heden niet 
gekomen. Melkveehouders worden 
nu geconfronteerd met melkprijzen 
die ver onder de kostprijs liggen. Zij 
worden aan hun lot overgelaten. De 
rest van de zuivelketen soupeert in-
komsten en bonussen als voorheen. 
En consumenten merken niets van 
de extreem lage melkprijzen in de 
winkel.

In dit nummer:

- PAS, een paar maanden in werking

- Rekenmodel AMvB Grondgebondenheid

- NMV-lid in de spotlight

“Wij eisen van de EU landbouw-
ministers dat ze bij hun bijeen-
komst van volgende week over 
het Markt Verantwoordelijk-
heid Programma van de Europe-
an Milk Board discussiëren.“ al-
dus Sieta van Keimpema, voorzit-
ter van de Dutch Dairymen Board 
en vice-voorzitter van de EMB: Kos-
tendekkende melkprijzen en een 
flexibel crisisinstrument zijn de ba-
sis voor een duurzame melkvee-
houderij in de EU! “Bij alle acties 
en demonstraties was het duidelijk: 
De lage melkprijzen van de afgelo-
pen maanden hebben niks te ma-
ken met kortstondige schommelin-

Melkveehouders 
vragen luisterend oor 
van staatssecretaris
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairy-
men Board (DDB) hebben donderdag 12 november in Den Haag actie 
gevoerd tegen het EU zuivelbeleid. Met een demonstratie aan de Hof-
weg, een persconferentie in Nieuwspoort en het aanbieden van een 
‘luisterend oor’ aan de nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam maak-
ten de NMV en DDB duidelijk dat het zuivelbeleid desastreus is voor 
melkveehouders. Deze symbolische actie was een van de talrijke pro-
testen en acties waarmee melkveehouders in de gehele Europese Unie 
hun ongenoegen over de crisis in de zuivelmarkt kenbaar maakten.

Gonny  @nieuwbakelaar
Hoezo we zijn zo trots op 
onze Hollandse melk.....! twit-
ter.com/Boerderij_Rund…

The Herdmanager
@TheHerdmanager
Actiedag #EMB: EU politiek 
vernietigt melkveehouders! | 
The Herdmanager theherd-
manager.nl/2015/actiedag-… 
#melkvee #ZuivelNl #LTO 
#NMV #DDB #nos 

Gerrit Wermink@gerritwermink
Ijzersterk verhaal van @NMV-
nieuws & @CONOKaasmakers 
lid Sjaak Ruyter in #Koebont

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws



WILT U SNEL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE PERSBERICHTEN 

DIE DE NMV UITBRENGT? OF SNEL INFORMATIE TOEGEZONDEN 

KRIJGEN ZOALS BIJVOORBEELD RECENTE INFORMATIE OVER DE 

MELKPRIJSONTWIKKELING HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS 

ONTVANGEN VAN DE NMV PER E-MAIL? MAIL DAN UW JUISTE E-MAILADRES 

NAAR INFO@NMV.NU ZODAT WIJ UW E-MAILADRES KUNNEN REGISTREREN. 

DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS!

2

gen van de markt die een gezond 
bedrijf op kan vangen. Momenteel 
liggen de melkprijzen in de meeste 
EU landen meer dan 10 cent onder 
de kostprijs. Deze situatie vraagt 
om een crisisinstrument zoals het 
Markt Verantwoordelijkheid Pro-
gramma (MVP).

Na de persconferentie togen de ver-
tegenwoordigers van NMV en DDB 
dan ook naar het ministerie van 
Economische Zaken waar zij sym-
bolisch een ‘luisterend oor’ aanbo-
den. Dit oor werd namens staatsse-
cretaris van Dam in ontvangst geno-
men door Directeur Dierlijke Agro-
ketens Henri Kool. De staatssecreta-
ris zelf was op werkbezoek. De heer 
Kool vertelde dat tussen alle bloe-
men in de werkkamer van de staats-
secretaris het marsepeinen oor ze-
ker zal opvallen. Naast het luiste-
rend oor werd ook een exemplaar 
van het Markt Verantwoordelijkheid 
Programma aangeboden. De NMV 
en DDB gaan er van uit dat dit MVP 
de nodige aandacht zal krijgen.

Deze symbolische actie in Den Haag 
maakte deel uit van demonstraties 
door melkveehouders in heel Euro-
pa tegen het desastreuze en ondes-
kundig uitgevoerde EU-zuivelbeleid. 
Boeren protesteerden tegen de to-
tale ontwrichting van de prijzen op 
de melkmarkt en eisen de onmiddel-
lijke invoering van het Markt Verant-
woording Programma. Talrijke acties 
werden gehouden in diverse landen. 
Trekkers rolden door de straten, 
protestbrieven werden overhandigd, 
waarschuwingsvuren ontstoken en 
luchtballonnen opgelaten.

Waarom zijn de melkveehou-
ders de straat opgegaan? De cri-
sis op de zuivelmarkt is zeer ernstig 

en een rechtstreekse bedreiging 
voor veel bedrijven in Europa. „Des-
ondanks weten de politici niets an-
ders te produceren dan hete lucht!“, 
vindt Kjartan Poulsen, voorzitter 
van de Deense melkveehoudersor-
ganisatie LDM. „Om de melkproduc-
tie in de EU voor de lange termijn 
te behouden moet nu de juiste op-
lossing worden ingevoerd. Over een 
paar jaar is het voor heel veel melk-
veehouders te laat!“

“Als de melkprijs tot onder de kost-
prijs zakt, hebben we een regeling 
nodig waarmee we vrijwillig het ge-
produceerde volume kunnen verla-
gen, onderdeel van het MVP.“ be-
vestigt Roberto Cavaliere, voorzit-
ter van de APL (Italië). „Zolang in 
crisistijd fors door wordt geprodu-
ceerd, kan de melkprijs niet stabili-
seren. De grote handelsketens heb-
ben ons dan in hun macht en be-
talen voor onze melk slechts een 
schijntje. In Italië hebben we van-
daag met een grote demonstratie 
met trekkers voor supermarkten 
daar de aandacht voor gevraagd.“

Momenteel liggen de melkprijzen 
in de meeste EU landen meer dan 
10 cent onder de kostprijs (in Ier-
land rond de 25 cent, in Litouwen 
nog maar rond de 19 eurocent per 
liter). Zulke prijzen zijn het gevolg 
van een kortzichtige politiek, die 
zich slechts oriënteert op goedkope 
grondstoffen voor de exportmarkt, 
in plaats van zich te richten op het 
vinden van duurzame oplossingen.

Zo kan het niet verder gaan!

“Voer als crisisinstrument 
het Markt Verantwoordelijk-
heid Programma op de zui-

velmarkt in!“

NMVnieuws@NMVnieuws  
@martijnvdam das nou jammer! 
NMV en DDB hadden u graag 
ontmoet bij EZ om iets aan te 
bieden!  
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Ladies Day For Farmers

Actuele marktberichten; nieuwe 
website Nederlandse veemarkten

Voor alle boerinnen van Nederland 
organiseerde ForFarmers de Ladies 
Day! Wat je rol ook was: van onder-
neemster tot boekhoudster en van 
carrière buiten het bedrijf tot huis-
vrouw, iedere vrouw was welkom. 
Van de NMV familie zijn Mieke Smits 
en Marion en Sharon Logtenberg bij 

De Groep Nederlandse Veemarkten 
(GNV) heeft onlangs een nieuwe 
website gelanceerd. De tijd was rijp 
voor een nieuwe, frisse website die 
de drie Nederlandse veemarkten 
goed representeert. Veemarkt.nu 
is de officiële website van de drie 
Nederlandse veemarkten. Dage-
lijks na de markt worden de actu-
ele marktprijzen gepubliceerd per 
categorie, per veemarkt.
• Utrecht: voor runderen en 

 schapen
• Purmerend: voor nuka’s en 

 schapen
• Leeuwarden: voor runderen, 

 nuka’s en schapen
• Barneveld: uitsluitend voor 

 paarden

dit evenement in het Openluchtmu-
seum geweest. Yvonne Jaspers wist 
op de voor haar bekende ontwapen-
de manier deze boerinnen te moti-
veren met een workshop over het 
uitdragen van trots, informatie over 
trends in food design en een gezelli-
ge braderie/proeverij.

De dag was niet alleen leuk maar 
heeft ook het boerinnen-netwerk in 
de sociale media vergroot. Op de 
website http://www.trotsopboeren.
nl/ kun je nagenieten. Als je Forfar-
mers volgt via twitter of facebook 
krijg je te zien wanneer je je op-
nieuw kunt aanmelden.

Wat houdt het MVP ook alweer in?
Het MVP gaat uit van een marktindex (melkprijzen en productiekosten). Wanneer de productiekosten wor-
den gedekt door de opbrengstprijzen is de index boven de 100. Zodra de index onder de 100 zakt, treedt het 
MVP in werking. In het kort komt het er op neer dat er een drietal stappen worden toegepast (al naar gelang 
de index verder daalt of stabiliseert):

1. De index daalt met 7,5%: Er gaat een waarschuwing uit en de particuliere opslag wordt geopend.
2. De index daalt verder tot 15%:  Dit wordt officieel als crisis erkend. Deze crisis wordt  afgekondigd door 

het Monitoring Agentschap. Het Monitoring Agentschap definieert een referentiepunt en legt een verlaging 
van de productie op. Dit kan in eerste instantie vrijwillig door een bonus voor het verlagen van de produc-
tie (bij verhogen van de productie een heffing).

3. Wanneer de index meer dan 25% daalt, zal er een algemene korting op de melkproductie met 2 tot 3% 
worden opgelegd voor een bepaalde periode.

Zodra de index weer naar 100 gaat en de vooruitzichten positief zijn, kan het Monitoring Agentschap de 
crisismaatregelen weer opheffen.
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De vraag van Sjaak Ruyter aan 
Hans Geurts:
Zou het wat zijn om een vergoe-
ding per kilogram melk te ge-
ven uit de 20 miljoen voor het 
minder leveren van melk dan 
het voormalige quotum?
Deze 20 miljoen (eigenlijk 30 mil-
joen) is onderdeel van de 420 mil-
joen euro die de EU uitgetrokken 
heeft om vooral de melkveehoude-
rij te ondersteunen en de markt te 
stabiliseren. Indien dit bedrag vol-
ledig gebruikt zou worden om, zo-
als de EMB heeft voorgesteld, de 
melkproductie te laten dalen door 
melkveehouders een vergoeding te 
geven als ze minder melken dan af-
gelopen jaar, zou dat zeker effect 
hebben. Bij een vergoeding van 20 
cent/kg melk zou voor dit bedrag 
2,1 miljard kg melk minder worden 
geproduceerd. Dit is een forse hoe-
veelheid en het zou alleen al door 
het psychologische effect direct lei-
den tot een verbetering van de prij-
zen. Uiteindelijk zal de melkprijs al-
leen stijgen als vraag en aanbod 
weer in balans komen.
Ik vind het schandalig hoe de Ne-

derlandse overheid dit geld nu over 
de balk gooit. Het leidt op geen en-
kele wijze tot stabilisatie van de 
markt en er komt niets bij de boe-
ren terecht om de financiële druk te 
verlichten. Had het geld dan maar 
gewoon verdeeld onder de boeren.

Kun je iets over jouw bedrijf 
vertellen?
Ik heb een maatschap samen met 
mij vrouw Nicolien. We melken in 
het Noord-Limburgse Veulen 110 
koeien op 42 ha zandgrond, volle-
dig in eigendom. We melken met 
twee melkrobots en om deze nog 
beter te benutten wil ik nog door-
groeien tot ongeveer 120 melkkoei-
en. Meer koeien wil ik niet op de ro-
bot hebben om voldoende flexibel 
te blijven en om de koeien te blij-
ven weiden. We hebben altijd wei-
degang toegepast en dat zal ik ook 
blijven doen, ik geniet er gewoon 
van als de koeien weer de wei in 
kunnen. Onze oudste zoon Luc zit 
op de middelbare landbouwschool 
en heeft interesse om het bedrijf 
over te nemen. De andere twee zo-
nen hebben vooralsnog geen inte-

resse. Verder heb ik een machine 
maatschap met mijn broer Jos, die 
op ongeveer 500 meter afstand ook 
een melkveebedrijf heeft. Het hele 
machinepark hebben we samen in 
gebruik, wat een flinke besparing 
geeft op de machinekosten. Sinds 
2006 kruis ik de Holstein koeien in 
met Fleckvieh. Ik streef naar een 
robuuste probleemloze koe die met 
gemak voldoende melk geeft en 
ook bij de slacht nog veel opbrengt. 
Ook de kalveren brengen duidelijk 
meer op.

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in 
de melkveehouderij?
Op de eerste plaats de instabiele 
markt met een veel te lage melk-
prijs waar we door de afbraak van 
het zuivelbeleid in terecht zijn ge-
komen. Ik heb mij als Dagelijks Be-
stuurslid acht jaar ingezet om te 
komen tot een flexibele melkquote-
ring waarbij het aanbod kan wor-
den afgestemd op de vraag. Helaas 
is dat niet gelukt en is de quote-
ring nu zelfs helemaal afgeschaft. 
Wat er nu gebeurt was natuurlijk 

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 Hans Geurts aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen 
van Sjaak Ruyter.
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allemaal te voorzien. Als bestuur-
ders van de LTO en zuivelindustrie 
nu zeggen dat de groei sneller gaat 
dan zij hadden gedacht, dan zijn ze 
toch wel heel erg naïef. Ik ben niet 
positief over de melkprijs het ko-
mende jaar. Ik denk dat deze eer-
der weer gaat zakken dan gaat stij-
gen. Tenzij er een opleving van de 
vraag komt, waar ook ter wereld, 
zal het aanbod ergens moeten zak-
ken. En niemand gaat vrijwillig min-
der melken, dus zal de prijs helaas 
zover moeten zakken tot boeren 
wel minder moeten melken of he-
lemaal gaan stoppen. Verder wordt 
de Nederlandse melkveehouder op 
dit moment natuurlijk overstelpt 
met een stapeling van regelgeving, 
wederom als gevolg van de afschaf-
fing van de melkquotering. De on-
zekerheid rond de uitwerking van 
de melkveewet/AMvB grondgebon-
denheid en de eventuele invoering 
van fosfaatrechten is een groot pro-
bleem. Ik weet heel zeker dat veel 
melkveehouders denken; “Hadden 
we de quotering maar gewoon ge-
houden.”

Waarom ben je lid van de NMV 
geworden?
Het motto van de NMV is “Inkomen, 
daar draait het om!” Dat is wat mij 
betreft, precies waar het om gaat. 

Het belangrijkste is dat we inkomen 
en rendement van ons bedrijf kun-
nen halen met het product dat we 
produceren. En dat lukt in de melk-
veehouderij alleen met een kos-
tendekkende melkprijs. Ik werd en 
wordt erg moe van dat eeuwige ge-
zever bij de LTO over ondernemer-
schap en innovatie. Juist dat zorgt 
voor overschotten en lage prij-
zen en de ellende waarin bijna elke 
agrarisch sector zich bevindt. Een 
stabiele landbouw met redelijke op-
brengstprijzen kan niet zonder re-
gulering van de productie, dat is 
iets waar de NMV ook in 2003 toen 
ik lid ben geworden al voor stond.

Waar moet de NMV zich vooral 
op richten / mee bezig houden?
De NMV moet zich bezig houden 
met alle zaken die betrekking heb-
ben op de melkveehouderij. Zui-
velbeleid is natuurlijk belangrijk, 
maar dat wordt gelukkig op Euro-
pees niveau al door de EMB opge-
pakt. Deze hebben we zelf mee op-
gericht en hier moet de NMV ook 
een rol in blijven spelen. Verder na-
tuurlijk mestbeleid, ammoniak, Na-
tura 2000, diergezondheid, enz.

Aan wie wil je dit estafettestok-
je doorgeven en welke vraag 
wil je hem/haar stellen?

Aan Marion Logtenberg. Het moei-
lijkste dossier waar de NMV zich 
al jaren mee bezighoudt, vind ik 
het Natura 2000/PAS gebeuren. Ik 
vind het bewonderingswaardig hoe 
Marion zich hier al die tijd in vast 
heeft gebeten. Is er nu met de in-
voering van de PAS meer duidelijk-
heid gekomen en kunnen bedrijven 
rond Natura 2000 gebieden hier-
mee vooruit of gaat dit zich nog ja-
ren voortslepen?

duk @dukkie6
Kunstmest is wrs een belang-
rijke oorzaak van fosfaat in 
opp water door boeren, boe-
ren willen er van af, maar 
kunstmestlobby is te sterk!

Jaco Geurts @JacoGeurts
Kabinet heeft op mijn ver-
zoek rekenmodel grondge-
bondenheid melkveehoude-
rij gestuurd tweedekamer.nl/
kamerstukken/b… Levert he-
laas nog meer vragen op

Gerrit Wermink
@gerritwermink
Wil jij ook graag een stand-
vastig, eerlijk & duurzaam 
landbouwbeleid? Word dan 
vandaag nog lid van @NMV-
nieuws! #samenzijnwesterk

Kees Bos @keesbos1
‘Boeren hebben al lang in-
gezet op milieu en #klimaat. 
Maar het is voor GroenLinks 
nooit genoeg’, zegt @Annie-
Schreijer in #Buitenhof

Volg ons op Twitter 
@NMVnieuws
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Aan alle zuivelondernemingen

De laatste weken bereiken ons verontrustende berichten over de nieuwe leveringsvoorwaarden die 
de Nederlandse zuivelondernemingen melkveehouders opleggen. Per 1 januari 2016 moeten melk-
veehouders die leveren aan deze zuivelondernemingen voldoen aan een aantal aanvullende eisen. 
De noodzaak of het doel van deze aanvullende eisen is vaak niet duidelijk. De Nederlandse Melk-
veehouders Vakbond (NMV) wil een dringend beroep doen op de zuivelondernemingen om af te zien 
van deze aanvullende eisen in de leveringsvoorwaarden.

Kringloopwijzer
Per 1 januari 2016 willen de zuivelondernemingen het gebruik van de Kringloopwijzer verplicht 
stellen voor alle melkveebedrijven. De leden van de NMV hebben zich op 17 september uitgespro-
ken tegen de verplichte invoering van de Kringloopwijzer. De NMV is niet tegen de kringloopwijzer, 
maar wel tegen de verplichte invoering.

NZO presenteert de kringloopwijzer als een managementinstrument waarmee melkveehouders in-
zicht in de mineralenstromen tussen bodem, voer, veestapel en mest op hun bedrijf zouden kunnen 
krijgen en de mineralen op hun bedrijf beter zouden kunnen benutten. De Kringloopwijzer is niet 
meer en niet minder dan een rekensystematiek en zou wel eens heel ongunstig kunnen uitpakken 
voor extensieve bedrijven. De NMV vindt de kringloopwijzer uitstekend op vrijwillige basis. Boven-
dien zal verplichte invoering van de kringloopwijzer de verwachte overschrijving van het fosfaat-
plafond niet kunnen voorkomen. Verplichte invoering van Kringloopwijzer levert alleen maar extra 
kosten voor de melkveehouder op.

Melding geboorte kalf
Zuivelondernemingen zijn verder voornemens in hun leveringsvoorwaarden op te nemen dat melk-
veehouders de geboorte van een kalf binnen één werkdag moeten melden bij I&R. Op dit moment 
is dat nog drie werkdagen. Deze verkorting van de meldperiode dient geen enkel doel en vergroot 
de administratieve last van de melkveehouder.

Beperking keuze voerleverancier
Vanaf 1 januari 2016 worden melkveehouders flink beperkt in de keuze van hun voerleverancier. 
Zuivelondernemingen zijn bezig om in hun leveringsvoorwaarden op te nemen dat melkveehouders 
uitsluitend voer mogen afnemen van leveranciers die deelnemen aan het borgingssysteem van Se-
curefeed. Voerleveranciers die voldoen aan de eisen van andere borgingssystemen zouden niet vol-
doende kwaliteit en voedselveiligheid kunnen bieden.

Oproep
De NMV roept haar leden op zich bij hun eigen zuivelfabrieken te verzetten tegen eenzijdige wijzi-
gingen van de leveringsvoorwaarden, die geen enkel doel dienen.

De NMV roept de zuivelondernemingen op zich te gaan richten op datgene waarvoor zij zijn opge-
richt; het goed vermarkten van de door melkveehouders geleverde melk.

Open brief aan 
zuivelondernemingen
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 
roept de NMV u, melkveehouders, op om zich bij uw eigen zuivelfabriek te verzetten tegen eenzijdige wij-
zigingen van de leveringsvoorwaarden die geen enkel doel dienen. Hieronder volgt de inhoud van de brief..



Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)
RAV is een overheidsregeling en onderdeel van de ammoniakwetgeving.
De regeling bevat ammoniakemissiefactoren voor stalsystemen en voer- en managementmaatregelen die 
nodig zijn voor het berekenen van de ammoniakemissie uit dierenverblijven voor vergunningverlening.
De RAV bevat een lijst met verschillende stalsystemen en één met reductiepercentages van voer- en 
managementmaatregelen. De lijst met reductiepercentages wordt toegepast i.v.m. de PAS waarmee de 
landbouwsector een bijdrage levert aan de vermindering van stikstofuitstoot op stikstofgevoelige Natura 
2000-gebieden.  Op 1 augustus zijn de RAV-normen gewijzigd. Veel normen zijn naar boven bijgesteld 
waardoor de uitstoot-norm hoger is geworden.
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Op 1 juli is het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) in werking getreden. 
Daarnaast is op 1 augustus ook het 
besluit huisvesting ingegaan met de  
nieuwe Regeling Ammoniak en Vee-
houderij-normen (RAV-normen). 
Hieronder volgt een overzicht met de 
stand van zaken.

Ruimte
In de eerste maanden is veel gebruik 
gemaakt van de PAS. Er zijn ruim 
900 meldingen gedaan. Vooral de 
agrarische sector heeft veel gebruik 
gemaakt van meldingen voor activi-
teiten met een toename in stikstof-
depositie onder de grenswaarde van 
1 mol/ha/jaar.
Voor verschillende Natura 2000-ge-
bieden is de gereserveerde deposi-
tieruimte voor activiteiten onder de 
grenswaarde opgeraakt. Wanneer 
95% van de ruimte is benut wordt 
de grenswaarde verlaagd naar 0,05 
mol/ha/jaar. Voor die gebieden kan 
alleen nog een vergunning aange-
vraagd worden.

Zienswijze
De NMV heeft een zienswijze inge-
diend op het ontwerp partiële herzie-
ning van PAS, die ter inzage heeft ge-
legen. Daarin hebben we op verschil-
lende onderwerpen de standpunten 
van de NMV kenbaar gemaakt. Een 
van deze onderwerpen is het feit dat 
voor aanvragen van de NB-vergun-
ningsaanvragen die ver voor 1 juli 
zijn ingediend en waarover de pro-
vincie nog geen besluit heeft geno-
men, een nieuwe berekening met 
de ongunstige nieuwe RAV-normen 
moet worden ingediend.
De NMV vindt dat de focus te veel 

PAS; een paar maanden in werking
op de landbouw wordt gelegd, terwijl 
de dieselgate toch een ander beeld 
op stikstof laat zien. Verder zijn in de 
zienswijze het rekenmodel en de we-
tenschappelijke onderbouwing van 
ammoniak mee genomen.

Reserve Pakket
De NMV is betrokken bij de gang van 
zaken binnen de PAS door overleg 
met het ministerie. De NMV was uit-
genodigd voor het overleg over een 
extra reserve pakket met maatrege-
len om de stikstofuitstoot te vermin-
deren. Dit reserve pakket treedt in 
werking als uit de evaluatie van de 
PAS in 2016 blijkt dat het programma 
onvoldoende effect heeft. Dit  komt 
boven op de generieke maatregelen 
die we als sector nu al nemen in ruil 
voor ruimte. Alle aanwezige agrari-
sche organisaties waren hierover ver-
ontwaardigd en boos. Ten eerste ko-
men er zo weer extra maatregelen op 
het bord van de landbouw. Ten twee-
de is dit eind 2014 in een bestuurlijk 
overleg tussen IPO (provincies) en de 
ministeries van EZ en I&M afgespro-
ken en de sector wordt er nu pas bij 
betrokken. De agrarische organisatie 
hebben tijdens de bijeenkomst hun 
verontwaardiging hierover heel dui-
delijk aan het IPO en de ministeries 
kenbaar gemaakt. Daarnaast is een 
gezamenlijk persbericht uitgebracht.

130 km op snelwegen
De NMV heeft navraag gedaan bij het 
ministerie van EZ over de plaatsings-
ruimte in de PAS, die wordt gebruikt 
voor de snelheidsverhoging op veel 
autowegen van 120 km/u naar 130 
km/u. Hier was veel onduidelijkheid 
over.

Het blijkt dat al in 2012 op het mi-
nisterie van I&M is besloten om de 
maximale snelheid te verhogen naar 
130 km. Berekend is dat hiervoor 
0,6 kg ton stikstof uit de ontwikke-
lingsruimte nodig is. De verkeersec-
tor heeft de laatste jaren en zal de 
komende jaren in totaal 12 kg ton 
reduceren (door schonere brandstof 
is de uitstoot door auto`s minder). 
Daarom heeft de Tweede Kamer in-
gestemd met de snelheidsverhoging. 
Wel heeft de Tweede Kamer er voor 
gezorgd dat ook de landbouw  0,6 
kg ton aan ontwikkelingsruimte erbij 
heeft gekregen. De landbouwsector 
heeft een convenant getekend om 10 
kg ton stikstof reduceren waarvoor 
5,6 kg ton ontwikkelingsruimte terug 
komt. Daar zit die 0,6 kg ton dus in.

Foutmeldingen
Het blijkt dat er fouten zijn gemaakt 
bij de meldingen via het Aerius-sy-
steem in de PAS. De fouten betref-
fen niet correcte, onterechte of on-
volledige meldingen. Het ministerie 
en de provincies zullen de meldingen 
onderzoeken en onterecht gebruikte 
ruimte weer als ontwikkelingsruimte 
inzetten.

Inbreng
Mocht u zaken of problemen hebben 
met betrekking tot de PAS, laat het 
de NMV weten zodat we die informa-
tie kunnen gebruiken tijdens over-
leggen of op een andere wijze. Alleen 
met uw inbreng kunnen we de be-
langen van de melkveehouderij goed 
behartigen. Samen staan we sterk!
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Rekenmodel grondgebondenheid 
bij AMvB
Hoe wordt melkveefosfaatoverschot berekend?

Op 13 november heeft staatssecre-
taris van Dam het rekenmodel be-
horende bij de AMvB Verantwoorde 
Groei melkveehouderij naar de Twee-
de Kamer gestuurd. Aan de hand 
van dit rekenmodel kan een melk-
veehouder het melkveefosfaatover-
schot (MFO) op zijn bedrijf bereke-
nen. Het rekenmodel kunt u vinden 
op: http://www.tweedekamer.nl/ka-
merstukken/brieven_regering/detail
?id=2015Z21534&did=2015D43801

Het MFO dient voor 100% te wor-
den verwerkt. Het staat een bedrijf 
vrij om meer te verwerken dan het 
MFO, zolang het MFO zelf maar niet 
groter is dan wat op grond van de 
AMvB is toegestaan. De omvang die 
het MFO mag aannemen wordt geli-
miteerd door het Besluit van 26 sep-
tember 2015, tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 
ten behoeve van een verantwoorde 
groei van de melkveehouderij’ (Stb. 
2015, nr. 344) (de AMvB). De AMvB 
zal in werking treden op een nader 
te bepalen tijdstip. De AMvB beoogt 
grondloze groei, die in het stelsel 
verantwoorde groei mogelijk is, on-
mogelijk te maken.

De AMvB en het rekenmodel zijn al-
leen relevant voor, en van toepassing 
op, bedrijven met melkvee (diercate-
gorieën 100, 101, 102). De melkvee-
houder moet aan het begin van een 
kalenderjaar een berekening ma-
ken van de verwachte fosfaatproduc-
tie van melkvee, de fosfaatruimte op 
het bedrijf, het verwachte MFO en de 
maximale omvang die het MFO mag 
aannemen.

Berekenen Melkveefosfaatover-
schot
Het melkveefosfaatoverschot (MFO) 
op een bedrijf in een kalenderjaar is 
de fosfaatproductie van melkvee op 
het bedrijf, verminderd met de fos-
faatruimte op het bedrijf en het aan-

tal kilogrammen fosfaat genoemd in 
de eventuele melkveefosfaatreferen-
tie.
Als uit deze berekening volgt dat er 
in een kalenderjaar geen MFO is op 
het bedrijf dan is het stelsel van ver-
antwoorde groei in dat kalenderjaar 
niet op dat bedrijf van toepassing en 
is ook de AMvB in dat kalenderjaar 
niet van toepassing.

Bepalen van maximale omvang 
van het MFO
Om te bepalen hoe hoog het MFO 
maximaal mag zijn, moet eerst wor-
den berekend hoe hoog het MFO in 
2014 was. Daarna moet de groei van 
de fosfaatproductie van melkvee ten 
opzichte van 2014 worden berekend. 
Als er sprake is van groei van de fos-
faatproductie, dan kan op basis van 
het fosfaatoverschot per hectare van 
melkvee in het voorafgaande kalen-
derjaar worden nagegaan welk deel 
van de groei van de fosfaatproductie 
moet worden verwerkt. Vervolgens 
kan dan worden berekend hoe groot 
het MFO maximaal mag zijn om te 
kunnen voldoen aan de AMvB. Er is 
hierbij één uitzondering van toepas-
sing: als het veehouderijbedrijf voor 
1 februari 2016 aantoont dat vóór 30 
maart 2015 financiële verplichtingen 
zijn aangegaan om het hele MFO te 
laten verwerken, en het bedrijf bin-
nen 3 maanden na afloop van elk ka-
lenderjaar aantoont dat het MFO is 
verwerkt door degene met wie deze 
financiële verplichtingen zijn aange-
gaan, dan mag het hele MFO worden 
verwerkt.

Gevolgen van groter MFO dan 
maximaal toegestane
Als een melkveebedrijf meer melk-
vee wil houden met een grotere 
melkveefosfaatproductie als gevolg, 
dan zal dat bedrijf, meer fosfaat-
ruimte moeten verwerven. Hoeveel 
extra fosfaatruimte verworven moet 
worden, is afhankelijk van de intensi-

teit van het bedrijf. Dit betekent ook 
dat de mogelijkheid om de fosfaat-
ruimte te vergroten bepalend is voor 
de toegestane groei van de fosfaat-
productie van melkvee.
Als op een bedrijf de intensiteit in de 
loop van de jaren stijgt en het bedrijf 
daardoor in een hogere intensiteits-
klasse komt, dan heeft dit gevolgen 
voor de toegestane maximale om-
vang van het MFO. Gevolg hiervan 
voor een bedrijf is dat voor een gro-
ter deel van de fosfaatproductie ook 
fosfaatruimte gevonden moet wor-
den. Als dat niet gebeurt, dan moet 
de fosfaatproductie gekrompen wor-
den.
Een andere consequentie van de 
AMvB is dat het niet toegestaan is 
aan een melkveebedrijf om de fos-
faatruimte te verkleinen (bijvoor-
beeld door grond af te stoten), zon-
der de fosfaatproductie te vermin-
deren, als er een MFO is of ontstaat 
door de verkleining van de fosfaat-
ruimte.
De groei van de fosfaatproductie in 
2015 valt onder de werking van de 
AMvB.

Overtreding van de AMvB
Als na afloop van een kalenderjaar 
de in het rekenmodel beschreven be-
rekening voor een bedrijf wordt uit-
gevoerd en het feitelijk vastgestelde 
MFO voor dat kalenderjaar is groter 
dan de op grond van de AMvB bere-
kende maximaal toegestane omvang 
van het MFO, dan is er sprake van 
een overtreding van de regels van de 
AMvB.
In geval van overtreding van de AMvB 
is het sanctieregime van de Meststof-
fenwet van toepassing. In de Mest-
stoffenwet is ook de hoogte van de 
bestuurlijke boetes vastgelegd. Ook 
is de Wet Economische Delicten van 
toepassing. Controle en handhaving 
geschiedt door RVO.nl en de Neder-
landse Voedsel- en Waren Autoriteit
(NVWA).
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De afgelopen jaren is een veelvoud aan wet- en regelgeving over de melkveehouderij uitgestort. 
Er heeft een ware stapeling van wetten plaats gevonden. Dit alles met als doel de mestproductie in te 
perken. Heeft u nog het overzicht waar u allemaal aan moet voldoen?

Via de agrarische pers is bekend geworden dat GlobalGap de certificering wil aanpassen door nieu-
we eisen te stellen aan het gebruik van dierlijke mest. Vanaf zes maanden voor de oogst mag bij de 
teelt van uien, wortelen, groenten en fruit geen onbewerkte dierlijke mest meer worden toegediend. 
Telers mogen hun eetbare gewassen vanaf zes maanden voor de oogst niet in aanraking laten ko-
men met onbewerkte dierlijke mest. Doelstelling is dat op termijn helemaal geen onbewerkte dier-
lijke mest meer wordt gebruikt.

Deze aanpassing wordt doorgevoerd 
naar aanleiding van het EHEC dra-
ma. Hiermee wil men voorkomen 
dat ziektes via de mest bij mensen 
terecht komen.

GlobalGap is een internationaal 
kwaliteitssysteem dat op initia-
tief van een aantal grote Europe-
se supermarktconcerns zoals Albert 
Heijn, Aldi, Coop, Laurus en Del-
haize is ontstaan. Naast de super-
markten zijn er leden uit de chemi-
sche industrie (BASF, DOW, Syngen-
ta, Bayer) die een belang hebben bij 
kunstmest.

Heeft u het overzicht nog?

Dierlijke mest en Globalgap
6 maanden voor oogst geen toediening onbewerkte dierlijke mest

De NMV is verontwaardigd over deze 
maatregel die grote druk zet op de 
mestmarkt. Ook betekent dit de dood-
steek voor de biologische landbouw. 
Het voedselveiligheidsgevaar wordt 
ten onrechte opgeblazen en wakkert 
bij consumenten angst aan. Terwijl 
het alternatief, kunstmest, veel scha-
delijker is voor de fossiele brandstof-
fen (0,6 kg aardgas= 1 kg kunstmest) 
en milieu, bodemdaling en door het 
explosiegevaar veel gevaarlijker kan 
zijn. Ten slotte zal het biologische bo-
demleven en de (weide)vogelstand te 
lijden hebben. Dit alles is in strijd met 
de doelstellingen van Globalgap die 
het gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen dient te stimuleren.

Als Globalgap en de supermarkten 
de consument echt willen behoeden 
voor schadelijke producten, kunnen 
zij hun focus leggen op het winke-
laanbod van sigaretten en alcohol, 
producten die vele malen schadelij-
ker zijn voor de volksgezondheid.

Niet alleen de biologische maar ook 
de gangbare landbouw wordt door 
deze aanscherping van de certifice-
ringseisen nagenoeg onmogelijk. De 
NMV zal in overleg met de andere 
vakbonden klagen over deze voor-
genomen maatregel. Meer informa-
tie over GlobalGap vindt u op: www.
globalgap.org (in het Engels).

Mestwet 1 januari 2014 Boven vastgestelde P(fosfaat)-referentie 100% verwerken
P-referentie Vastgesteld per bedrijf en gebaseerd op forfaitair 2013
AMvB (per 1 januari 2016) Overschot boven 20 kg P; per ha extra grond verwerven +
  verwerken mest
  LET OP: 5 kg aangescherpt!
Wet verantwoorde groei 
melkveehouderij Overschot door groei 100% verwerken referentiejaar 2014
Gebruiksnorm Maximaal hoeveelheid te gebruiken N&P uit mest per ha
Fosfaatplafond Plafond wat in overleg met Brussel is vastgesteld: 
  84,9 miljoen kg voor de melkveehouderij
Fosfaatrechten Bepalend is het aantal melkkoeien en jongvee dat op 2 juli 2015
  aanwezig was
Kringloopwijzer Managementtool die inzicht geeft hoe mineralenstroom 
  op melkveebedrijf gaat
Derogatie Toestemming van Brussel om meer mest per ha te mogen gebruiken
  170kgN >250kgN
Nitraatrichtlijn Beschermen van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
  (in het 6e Actieprogramma wordt hier de nadruk op gelegd; 
  de voorwaarden van de Kaderrichtlijn Water gaan zwaarder wegen) 
  Het duurt nog 30 jaar voordat de doelstelling van de 
  Nitraatrichtlijn wordt behaald.
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Voor de ganzenrustgebieden in alle 
provincies geldt geen inspannings-
verplichting van 1 november tot 1 
april, om voor een tegemoetkoming 
in eventuele ganzenschade in aan-
merking te komen. Buiten deze ge-
bieden geldt het normale beleid.
In Gelderland zijn bijeenkomsten ge-
houden en is inspraak geweest over 
de begrenzing van de rustgebieden. 
Deze worden na 25 november 2015 
definitief vastgelegd. Meer informa-
tie via: www.gelderland.nl/Rustge-
bieden-voor-winterganzen-in-Gelder
land?highlight=ganzenrustgebieden

De rustgebieden in Fryslân zijn te 
vinden op: www.fryslan.frl/ganzen-
foerageergebieden

Voor de provincie Groningen staan 
de rustgebieden en het besluit op: 
www.provinciegroningen.nl/up-
loads/provincialebladen/prb-2015-
6467.pdf

Voor alle andere provincies zullen 
deze taxaties in het winterseizoen 
2015/2016 niet automatisch plaats-
vinden. Als grondgebruiker moet 
u een verzoekschrift indienen via 
www.faunaschade.nl. Het indienen 
van een verzoekschrift voor winter-
schade is mogelijk tot 1 april. Daar-
na vallen de schade weer onder zo-
merschade. 

De website www.faunabeheereen-
heid.nl en de sites van de provincies 

Percelen in ganzenrust- of foerageergebieden gelegen in Fryslân, Groningen en Gelderland worden vol-
gens BIJ12 komende winter in opdracht van deze provincies via het Faunafonds automatisch getaxeerd. 
Grondgebruikers in deze drie provincies hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te die-
nen. De drie provincies geven de gegevens van de grondgebruikers in de rustgebieden door aan het 
Faunafonds. De grondgebruikers zullen worden benaderd door een taxateur om een bezoek te plannen. 

Taxatie ganzenrustgebieden

Op verzoek van de provincies heeft het Faunafonds het zomerplafond ganzenschade ingetrokken. Dit 
landelijk financieel plafond voor tegemoetkomingen in faunaschade veroorzaakt door inheemse gan-
zen in de periode 1 april - 30 september zou dit jaar in werking treden. Nu het Faunafonds het ver-
zoek van de provincies heeft overgenomen is de verminderende tegemoetkoming aan boeren die gan-
zenschade hebben in de zomerperiode voor 2015 en 2016 van tafel. Dit betekent dat alle zomerscha-
de die is getaxeerd en goedgekeurd ook zal worden betaald.

Faunafonds trekt zomerplafond ganzenschade in

Recent is gebleken dat er onvol-
doende wettelijke basis is voor de 
instelling van een dergelijk plafond. 

geven ook informatie over het fau-
nanieuws.
Ganzenschade in winter buiten 
rustgebieden
Voor grondgebruikers geldt in de 
meeste gevallen een inspannings-
verplichting om schade, veroorzaakt 
door beschermde inheemse dier-
soorten, te voorkomen en te beper-
ken. Daarbij zal gebruik gemaakt 
moeten worden door een machtiging 
of ontheffing tenzij expliciet uit pro-
vinciaal beleid blijkt dat die voor een 
bepaalde diersoort, periode of ge-
bied niet wordt afgegeven.
De machtiging of ontheffing moet 
minimaal twee keer per week ge-
bruikt worden om schade te bestrij-
den door middel van afschot.

Daarom hebben de provincies het 
Faunafonds verzocht het zomerpla-
fond vooralsnog in te trekken en 

deze niet toe te passen.
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VAN DE VOORZITTER

Pakjesavond
Als u dit leest is het (bijna) 5 decem-
ber en is het voor velen pakjesavond. 
Als we het beeld van Sinterklaas door-
trekken naar de landbouw dan ze-
telt hij in Brussel en niet in Spanje. 
En hij heet niet Sinterklaas maar Sint-
bill. Ook krijgen we weer de typisch 
Nederlandse zwarte pieten-discus-
sie. De opperpiet Dijksma heeft net 
voor het hoogseizoen ontslag geno-
men. Natuurlijk heeft ze in de voorbe-
reiding wel het nodige gedaan, maar 
veel boerenharten heeft ze niet ver-
overd. Iets wat sommige van haar il-
lustere voorgangers wel is gelukt. Als 
ze de noodlijdende sector een extra-
tje had willen geven zo voor de feest-
dagen zoals Sintbill haar had opgedra-
gen, dan had iedere veehouder deze 
week gemiddeld ruim duizend euro uit 
de zak gekregen. Van de goede Sint 
had ze het ook nog eens mogen ver-
dubbelen. Maar helaas pindakaas, het 
pakt anders uit. Piet Dijksma heeft 
haar onderpieten opdracht gegeven 
om die gelden in mest- en weidevo-
gel-subsidies weg te zetten. Een ge-
miste kans, lijkt me. Zeker gezien de 
betalingsachterstanden die opklin-
ken uit de sector. Het is ook maar de 
vraag of haar opvolger die piet Mar-

aan de kaak heeft gesteld. De partij is 
er zelfs groot mee geworden. Dat veel 
boeren minder verdienen dan het mi-
nimumloon is een gegeven. Nederland 
is het komende halfjaar EU-voorzitter. 
Staatssecretaris Martijn van Dam kan 
geschiedenis schrijven als hij deze be-
labberde inkomenspositie van de boe-
ren in de EU op de agenda zet en er-
voor zorgt dat het Verdrag van Maas-
tricht waarin dit is geregeld, weer tot 
uitvoering brengt. Als het de nieuwe 
staatssecretaris lukt om dit en alle an-
dere dossiers die niet zijn afgerond 
door mevrouw Dijksma, tot een goed 
einde te brengen dan zingen alle boe-
ren en boerinnen volgend jaar: “Sint 
Martijn die goede heer komt hier alle 
jaren weer. Met zijn paardje voor de 
wagen daar komt Sint Martijn aanja-
gen”. Ik wens u allen een goede Sin-
terklaas want ook 
voor de Sint geldt 
Inkomen daar 
draait het om.

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

tijn heet, het aandurft om het roer om 
te gooien. Hij is nog maar net nieuw 
en heeft nog geen ervaring met het 
uitdelen van pakjes. Laat staan met 
het veroveren van de harten van boe-
ren en boerinnen. Vooral bij de laat-
ste groep, de boerinnen, zou hij zich 
onsterfelijk kunnen maken als hij zich 
inzet als inkomensverbeteraar. Vaak 
doen de boerinnen de administratie en 
gaan er het meest onder gebukt als 
ze de rekeningen maar moeilijk kun-
nen betalen. Als NMV hebben we het 
Markt Verantwoordelijkheid Program-
ma op het verlanglijstje gezet, dat we 
bij de staatssecretaris hebben inge-
diend. Mocht hij dit niet willen hono-
reren, dan zien we toch liever dat het 
geld wordt uitbetaald aan boeren dan 
dat het wordt besteed aan de toch al 
goedbetaalde adviseurs, aan predato-
renhapjes of aan bij voorbaat mislukte 
mestverwerkingsprojecten. Ooit komt 
er een tijd dat de boeren het niet meer 
trekken om te worden afgerekend op 
zaken waar ze geen schuld aan of in-
vloed op hebben. Armoede verbroe-
dert. Martijn van Dam moet dit als 
PvdA-man kunnen beamen. Misstan-
den en uitbuiting zijn zaken die de 
PvdA al in de vorige eeuw met succes 
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Facebook en twitter. Veel boeren denken laat maar, wat moet ik ermee. Toch is het van belang om ook als boeren-
familie één of meer gratis social media accounts te hebben. Als u dit vervolgens koppelt aan bekenden, collega’s 
en familie ontstaat er een groot netwerk, waarmee we elkaar op de hoogte kunnen houden van allerlei relevante 
actualiteiten. Door de hoge advertentiekosten wordt er steeds vaker nieuws via sociale media aangeboden.

Ons belang bij sociale media; stem nu voor Pinokkio 2015

Via sociale media kunnen wij het po-
sitieve nieuws uit de sector liken en 
delen. @Boerburgertweet is zo’n ini-
tiatief.

Organisaties waar wij last van kun-
nen hebben, werken al langer op 
deze manier. Wakker Dier bijvoor-
beeld heeft meer dan 100.000 vol-
gers op facebook. Door deze valse 
beeldvorming is het een kweekvijver 
voor de Partij voor de Dieren stem-
mers. Een facebook tegenhanger is 
Anti Wakker Dier, die al een groot 
aantal volgers heeft.

Op dit moment houdt Wakker Dier 
een stemactie voor Liegebeest, waar-

bij Melkunie en een kaasmerk ge-
nomineerd zijn. En dat terwijl Wak-
ker Dier al twee keer op de vingers 
is getikt door de Reclame Code Com-
missie over beweiding. Als ludieke 
tegenhanger kunt u tot 21 decem-
ber stemmen voor de Pinokkio van 
2015 via http://www.gfxpoll.nl/view-
poll/48878.html

Als u al een social media account heeft 
kunt u interessante personen, media, 
organisaties, bijvoorbeeld www.groe-
nerekenkamer.nl volgen. Via twitter 
kunt u direct in contact komen met 
politici. Let daarbij wel goed op uw 
privacy instellingen en wat u aan per-
soonlijke gegevens wilt delen.
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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 
profiteert u van onze scherpe 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 profiteren 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. 0344-6555336 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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21 december
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

18 januari
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


