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”Kan niet waar zijn”
Sjoemelcijfers bij erfafspoeling melkveebedrijven
Dit is de titel van de bestseller van onderzoeksjournalist Joris Luyendijk. Hij maakt in dit boek een analyse waarom het zo mis ging
met de banken in 2008. De conclusie van dit boek: Lege cockpitstoelen in de machtige financiële sector. Na het lezen van het artikel van journalist Geesje Rotgers van V-focus over de rapporten
van de kwaliteit van ons oppervlaktewater denk je ook: ”Kan niet
waar zijn”. Gemiddeld zouden per jaar, per bedrijf, meer dan 30
balen voer de sloot in spoelen. Maar nu zitten de waterschappen
en de regering wel in de cockpit en dwingen beperkende maatregelen voor boeren af.
Dit jaar bestaat de NMV 20 jaar.
Destijds werd ook met veel tamtam
een riooloverstort dicht gemaakt
met beton. Ook toen waren boeren
het al zat dat de problemen met riolen werden afgewenteld op boerensloten. Tegenwoordig gaat dit iets
subtieler; sjoemelcijfers met aannames van waterschappen en hun
adviesbureaus om aan te tonen
dat boeren toch echt de vervuilers
zijn van het oppervlaktewater. Zonder blikken of blozen worden deze
analyserapporten naar Brussel gestuurd. Met als gevolg dat de derogatie en de groei van de melkveehouderij in gevaar komen. Zelfs in
gebieden waar geen veehouderij is.

Daarom hield NMV Friesland op 11
april jl. een ledenvergadering over
erfafspoeling met als titel ”Wat is
het probleem?”. Dit leek een goed
moment om een jaar na de ondertekening van het convenant door
LTO, Wetterskip Fryslân, AJF- en
NMV-leden te informeren over hoe
nu verder.
Meedoen is geen controle
Als eerste sprak Marjan Jager-Wöltgens, DB-lid Wetterskip Fryslân,
over het op stapel staande project ”Schoon”. Tot 2021 zijn er geen
controles als boeren meedoen. Bij
de pilot in Appelscha gaat het vooral om maatwerk bij de advisering
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omdat elk bedrijf een andere visie
heeft. Er werd verwezen naar een
tool van Brooswater die kan worden
gedownload als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de stromen
afvalwater van je erf. Jan Broos,
van Brooswater, was dan ook de

tweede spreker. Hij gaf praktische
tips als stro onder je snijmais. Opdat je zonder ‘rode vinkjes op zijn
site’ klaar bent voor 2021. Wetterskip Fryslân gaf eerder al een rekenvoorbeeld van het alternatief zonder convenant dat een heffing van
minimaal € 4.200,- per bedrijf zou
opleveren.
Geen wetenschappelijke basis
Als derde spreker kwam Geesje
Rotgers aan het woord over haar
publicatie in V-focus over de cijfers
van erfafspoeling. Deze zijn zonder wetenschappelijke basis aangeleverd door Brooswater. De bijdrage van riooloverstorten is minimaal.
Dit is ‘te mooi om waar te zijn’. En
vaak is het dan ook niet waar. Verder vermeldde Geesje dat waterschappen en gemeenten een deal
hebben gesloten om niet te handhaven bij overtredingen. Dit levert een
rechtsongelijkheid op als bij boeren
wel wordt gehandhaafd. Het artikel
van Geesje Rotgers kunt u lezen op:
http://www.v-focus.nl/2016/03/
emissiecijfers-erfafspoeling-en-riooloverstorten-slecht-onderbouwd/
Vooral fosfaat in randstad
Bij het kaartje van Nederland viel
op dat oppervlaktewater met veel
fosfaat en stikstof juist niet voorkomt in gebieden met een grote

vee-dichtheid maar juist in de randstad met een grote mens-dichtheid.
Rotgers ergerde zich aan het feit
dat er geen protocol is voor de wijze
waarop de monsters moeten worden genomen, met of zonder filter.
En dat het ministerie, de resultaten,
met of zonder de poten van kikkervisjes, naar Brussel durf te sturen
en de zwartepiet aan de veehouderij toespeelt. Daags na deze NMVbijeenkomst werd door de van Mesdagstichting nog een rapport aangeboden in Den Haag.
Helaas voor mevrouw Marjan Jager-Wöltgens werd zij gebruikt als
kop van jut en het Wetterskip Fryslân gezien als boosdoener van alles
dat nu op stapel staat tot 2021. Dit
is ook een gevolg van de cultuuromslag dat handhavers verplicht
moeten adviseren, samen met LTONoord Advies.
Boerensloot is regenwoud
Zonder pauze ging de bijeenkomst
verder met een pleidooi van NMVers voor metingen op alle melkveebedrijven in gebiedseigen water.
Immers, een boerensloot functioneert net als een regenwoud dat het
ecosysteem weer in balans brengt.
Boeren zouden eigenlijk een toeslag
per m2 water moeten krijgen. Op
de vraag om zijn handtekening on-

der het convenant weer in te trekken reageerde Harm Wiegersma,
NMV-voorzitter, dan ook erg duidelijk. Er moet een nieuw onderzoek
komen naar erfafspoeling.
Inzet: Nieuw onderzoek
Afgelopen woensdag 20 april zijn
NMV-bestuursleden op het matje
geroepen bij het Wetterskip Fryslân. Aanleiding hiervoor waren de
NMV-bijeenkomst en het bericht in
de pers over de handtekening onder het convenant. Wetterskip Fryslân wil in een zitting op 31 mei ingaan op al onze vragen en hun cijfers presenteren met tekst en uitleg. Samen met LTO en AJF-Friesland zet de NMV in op een nieuw
onderzoek en blijft de handtekening
onder het convenant staan.
POP-gelden tot € 1800
Dit convenant-project is uniek voor
Nederland. Hiermee is ook de mogelijkheid ontstaan om POP-gelden
tot ongeveer € 1.800,- te ontvangen bij investeringen om erfafspoeling te voorkomen. Al met al is er nu
zoveel kennis over dit onderwerp bij
NMV-ers dat ze hier zeker op terug
gaan komen. Wat duidelijk wel bereikt is met deze ledenavond is dat
NMV bij kan sturen in de cockpit.
Pieter de Jong

TTIP: een gevaar voor de Nederlandse
landbouw en veehouderij
Op dit moment onderhandelt de Europese Unie met de Verenigde
Staten over een vrijhandels- en investeringsverdrag: TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). In dit verdrag spelen voedsel, landbouw, veehouderij en tuinbouw een grote rol. Een
coalitie van boerenorganisaties, Milieudefensie en FNV Agrarisch
Groen heeft de gevolgen van dit verdrag voor de agrarische sector
op een rijtje gezet. Wie zijn de mogelijke ‘winnaars’ en ‘verliezers’?
Hoe het TTIP-verdrag er straks uitziet, is grotendeels onbekend. Maar
de voortekenen zijn niet gunstig
voor Europese boeren en consumenten. De TTIP-onderhandelaars praten over het verlagen of opheffen
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van importtarieven voor agrarische
producten. En er wordt onderhandeld over het wederzijds erkennen
van elkaars standaarden op het gebied van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidersrechten.

In beide gevallen pakt dat slecht
uit voor Europese boeren en consumenten. De EU-tarieven voor agrarische producten zijn momenteel
hoog om boeren te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit lan-

den die lagere standaarden hanteren en daardoor goedkoper kunnen produceren. De Verenigde Staten hebben lagere standaarden dan
de EU. Als TTIP doorgaat zal de Europese markt worden overspoeld
met goedkope Amerikaanse producten die aan lagere standaarden
voldoen, en zorgen voor oneerlijke
concurrentie voor boeren en werknemers. Maar ook negatieve effecten voor de voedselveiligheid, het
milieu en het dierenwelzijn.
Verschillen in kostprijs tussen Amerikaanse- en Nederlandse landbouwproducten worden vooral veroorzaakt door hogere Europese milieu- en dierenwelzijnsstandaarden.
Verder zijn de Amerikaanse veevoer- en grondprijzen in vergelijking met West-Europa lager en worden Amerikaanse werknemers veel
minder beschermd.
De gevolgen van TTIP voor de
zuivelsector op een rij:
Huidige productieomstandigheden
• In de VS is gebruik van het rBTShormoon toegelaten dat de melkproductie stimuleert, in de EU
is dit hormoon verboden. De EU
heeft hogere eisen qua celgetal
(maximaal 400.000) ten opzichte
van de Verenigde Staten (maximaal 750.000 per ml.) De kostprijs per liter melk is in de VS 26
cent en in Nederland 43 cent.
• De wijze waarop boeren worden
gesteund verschilt. De VS heeft

een
verzekeringssysteem
dat
boeren uitbetaalt bij te lage prijzen. De EU kent een ontkoppelde inkomenssubsidie per hectare. Deze verschillen staan niet ter
discussie in de TTIP-onderhandelingen, maar hebben wel invloed.
Export(balans)
• Op dit moment exporteren de landen van de EU meer zuivelproducten naar de VS dan ze importeren
(export is 0,97 miljard euro, import is 77 miljoen euro). Voor EUexporteurs naar de VS is er een
quotum met gereduceerd tarief
voor alle zuivelproductcategorieën.
• De EU heeft hogere importtarieven dan de Verenigde Staten.
Wijzigingen met TTIP
• Door het wegvallen van tarieven,
heeft de VS een relatief voordeel
ten opzichte van de EU; de EU
heeft nu hogere tarieven en de
VS heeft een lagere kostprijs. De
Amerikaanse export naar de EU
zal voor alle zuivelproducten stijgen. Voor de EU zal alleen de export van kaas stijgen. Bij concurrentie op prijs, zullen de prijzen
naar verwachting dalen.
• Boeren in de VS hebben met hun
steunmethode (een vangnet bij
lagere prijzen) een voordeel ten
opzichte van de EU-boeren. FarmEurope vergeleek de inkomensontwikkeling. voor Europese- en

Amerikaanse boeren tussen 2004
en 2013. Daaruit bleek dat de inkomens in de VS structureel hoger liggen. De EU kan haar doelstelling van stabiele inkomens aan
boeren binnen het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB),
niet waarmaken.
• Onduidelijk is nog of geografische indicatie (bescherming van
plaatsgebonden producten zoals
Parmezaanse kaas) geaccepteerd
worden door de VS. Zo niet, dan
zullen deze producten meer lokale concurrentie in de VS krijgen en
hun prijsvoordeel verliezen.
Op 26 april jl. is het Manifest Houd
de boerderij TTIP-vrij aangeboden
aan de leden van de Tweede Kamer.
De ondertekenaars van het Manifest zijn: Nederlandse Vakbond Varkenshouders, LTO Varkenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Dutch Dairymen Board,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Vereniging voor BiologischDynamische Landbouw en Voeding,
Platform Aarde Boer Consument,
Milieudefensie en FNV sector Agrarisch Groen.
Bron: Achtergrondrapport Manifest ‘Houd de boerderij TTIP-vrij’ 20
april 2016
Op de NMV-website kunt meer lezen over TTIP, het manifest en het
achtergrondrapport: www.nmv.nu

Wel goed water geven!
Werkprogramma zoetwatervoorziening
Hoge Zandgronden 2016 – 2021
Op 14 april vond in Heeze (Noord-Brabant) de startbijeenkomst van het
Deltaprogramma Hoge Zandgronden plaats. Op deze bijeenkomst werd het werkprogramma ‘Wel goed water geven!’ voor de zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden in Zuid en Oost Nederland gepresenteerd.
Het gebied van de hoge zandgronden beslaat voornamelijk de hogere delen van Nederland. Regio Zuid
bestaat uit Limburg en het grootste gedeelte van Brabant. Regio
Oost bestaat uit grote delen van
de provincies Gelderland, Overijs-

sel, Drenthe en Utrecht. De wateraanvoer van buitenaf is in deze gebieden beperkt. Voor hun zoetwatervoorziening zijn deze hoge zandgronden grotendeels aangewezen
op de eigen watervoorraden die uitsluitend worden gevoed door de

fluctuerende
slag.

hoeveelheden

neer-

Klimaatbestendiger
Door de klimaatverandering ontstaan in de zomer steeds langere
periodes met droogte en in de win-
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ter periodes met overvloedige neerslag. Dit leidt tot knelpunten in de
beschikbaarheid van schoon water voor land- en tuinbouw, natuur,
drinkwatervoorziening,
scheepvaart, industrie, recreatie en stedelijk gebied. Het Deltaprogramma Zoetwater richt zich op het veiligstellen van de zoetwatervoorziening. Het werkprogramma beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen om de zoetwatervoorziening veerkrachtig en
klimaatbestendiger te maken. Op
deze manier kan de beschikbaarheid van voldoende en schoon zoetwater behouden blijven en de effecten van droogte en overvloed worden tegengegaan.
Zoetwaterstrategie
De focus van het programma ligt op

sparen, aanvoeren en adapteren/
accepteren. Spaarzaam watergebruik en voorraadvorming zijn het
uitgangspunt. Aanvoer van water
uit het hoofdwatersysteem is aanvullend en soms zal een tekort aan
zoetwater moeten worden geaccepteerd. De uitdaging is om op het
juiste moment water vast te houden
en het daarna te benutten zonder
dat dit leidt tot substantiële toename van de wateroverlast. Dit vraagt
om een robuuster watersysteem
dat extreme weersomstandigheden
aankan. Diverse, concrete plannen
zijn ontwikkeld voor het herinrichten van beekdalen, het vasthouden van grond en oppervlaktewater
en het optimaliseren van wateraanvoer. Voorgenomen maatregelen in
de landbouw zijn het verhogen van
het organisch stofgehalte, effectie-

ver beregenen, inzetten van peil
gestuurde drainage en de overstap
naar droogteresistente gewassen.
Belangen
De NMV vindt het positief dat er veel
aandacht is voor de droogteproblematiek en dat de urgentie hiervan
ingezien wordt. Er zijn echter vele,
vaak tegenstrijdige, belangen. Dat
betekent dat er, in geval van tekorten aan zoetwater, moeilijke afwegingen moeten worden gemaakt.
Op de starbijeenkomst werd nadrukkelijk gezegd dat alle belanghebbenden hierbij worden betrokken en alleen gezamenlijk stappen
vooruit gezet kunnen worden. De
NMV zal er op toezien dat het boerenbelang hierbij niet uit het oog
verloren wordt.

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 volgende
NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Henny Verhoeven aan de beurt. Zij heeft het stokje gekregen van Mieke Smits
Radboud Universiteit. Ruim 10 jaar terug ontmoette ik
mijn boer en ik probeer nu bij de NMV mijn kennis en
kunde in te zetten!

De vraag van Mieke Smits aan Henny Verhoeven:
Provincies bepalen steeds meer wat er op het
boerenerf gebeurt.
Hoe ervaar jij de Brabantse politiek?
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Henny Verhoeven- van den Oetelaar. Ik kom uit Helvoirt en ben
nu woonachtig in Keldonk. Ik ben 43 jaar en afgestudeerd als drs in de beleidsgerichte milieukunde aan de
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Mieke weet precies welke vraag ze me moet stellen,
ik kan hier namelijk uren over praten! Maar dat zal ik
nu maar niet doen. In alle eerlijkheid heb ik regelmatig het gevoel dat Brabant geregeerd wordt door milieuactivisten in plaats van door politici die zaken van
alle kanten bekijken. Dit gevoel krijg ik door de strenge Brabantse wetgeving die vaak nog een kop op de
toch al strenge Nederlandse wetgeving zet, maar ook
door tweets van Brabantse politici die ik volg of door
uitingen in de krant. Van binnenuit de Brabantse politiek weet ik dat sommige politici de boerenorganisaties
ontzettend beu zijn. Er heerst een gevoel dat boeren
het jaren voor het zeggen hebben gehad en daar is het
huidige beleid en de huidige houding een reactie op. De
houding richting boeren is mijns inziens doorgeslagen.
Boeren krijgen geen enkele kans meer, en daarmee bevordert de provincie ook positieve ontwikkelingen niet.
Ik, als niet al te oude, doch helaas ook niet meer piepjonge boerin, kan hier weinig mee. Boeren van nu afstraffen voor zaken uit het verleden is toch echt jaren te laat. Dat had men toen moeten uitvechten. De
veehouderij heeft de laatste (tientallen) jaren enorme

stappen gemaakt en het wordt tijd
dat dit ook gewaardeerd wordt door
de politiek! Daarnaast vind ik dat de
provincie veehouders moet helpen
met positieve ontwikkelingen. Wij
zijn zelf bezig met plannen in het
kader van natuur, maar regelmatig
denk ik door alle regels en verboden
die op ons af komen ‘laat ook maar’.
Ik vind dat het soms echt verlammend werkt.
Toen chirurg Ignas van Bebber onlangs in de media riep dat er meer
longkanker in Brabant is dan in de
rest van Nederland en dat volgens
zijn onderbuikgevoel wel aan de
veehouderij moest liggen, werd dat
onmiddellijk omarmt door Brabantse Gedeputeerden. Vreemd, daar er
nog nooit cijfers in die richting gewezen hebben. GGD, NIVEL, RIVM
hebben nooit bemerkt dat er een
mogelijk verband zou zijn. Een politicus hoort daar mijns inziens wat
van af te weten. De gezondheid van
de Brabantse inwoners is belangrijk. Je weet dan toch dat in Tilburg,
Den Bosch, Eindhoven en Helmond
veel meer longkanker voorkomt dan
gemiddeld? Denk je dan: ‘Goh dat
ligt vast aan de veehouderij?’ Ik
denk het niet.
Ik vind het belangrijk dat er weer
bestuurd wordt op basis van feiten.
Daar wil ik me voor inzetten. Ik vind
het ook heel belangrijk dat veehouders aan tafel komen en blijven bij
de provincie.
Kan je iets over jouw bedrijf
vertellen?
Mijn man heeft een melkveebedrijf
in Keldonk, gemeente Veghel. Het
bedrijf is gelegen aan de rand van
een natuurgebied. We melken nu
zo’n 170 koeien, met 47 ha rondom
huis en 125 ha gepachte grond elders. In het voorjaar gaat ons jongvee daar naartoe samen met een
stier.
Ik help mee met melken, meestal
in het weekend, en doe daarnaast
de boekhouding. We melken in een
zij-aan-zijstal. We hebben een stal
uit de jaren 80, die toch nog steeds
voldoet. Mijn schoonvader liet des-

tijds een stal bouwen met ruimere
ligboxen, meer loopruimte. Hij had
toen al een warmtewisselaar en later is de grond nog gedraineerd.
Maar de stal waarmee het hier in
1970 begon staat er ook nog, die
oude gebouwen worden niet meer
voor vee gebruikt maar moeten wel
vervangen worden. Al is het maar
vanwege de asbestdaken. Verder is
de melkstal een paar jaar geleden
vervangen en wat groter gemaakt.
Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste problemen in
de melkveehouderij?
Wat niet? Zou ik bijna zeggen! De
melkprijs, de wetgeving, de negatieve houding van bepaalde NGO’s,
de invloed die deze NGO’s hebben
op de politiek. Gebrek aan waardering van burgers voor de mensen die hun voedsel produceren. De
kloof tussen boer en burger. Kennisgebrek bij politici.
Waarom ben je lid van de NMV
geworden?
De NMV is vaak kritisch, accepteert
cijfers niet zomaar of vraagt juist
door om cijfers, om bewijzen. Dat
past bij mij. Het is een kleine club
mensen die hard werkt om belangen te behartigen. Als je actief wilt
zijn en echt wat wilt betekenen dan
kan dat bij de NMV. Dat vind ik prettig. Daarnaast vind ik het een voordeel dat NMV zich bezig houdt met
één sector. Dat houdt het helder.
(Alhoewel ik wel vind dat je samen
sterk staat en de samenwerking ook
moet zoeken).
Waar moet de NMV zich vooral
op richten / mee bezig houden?
Er zijn heel veel belangrijke onderwerpen, maar ik denk dat het

voor belangenbehartigers in deze
tijd ook heel belangrijk is om na te
denken over imago van de sector
en het betrekken van de burger bij
het boerenbedrijf. Voor de NMV is
dat best lastig, want de bestuursleden zijn heel druk met de grote
dossiers zoals fosfaatrechten, derogatie, waterkwaliteit, dierenwelzijn. Toch denk ik dat het heel belangrijk is. Een initiatief als Boerburgertweet op twitter bijvoorbeeld
brengt de boerderij ook in de stad in
de huiskamer!
Overigens ken ik de NMV via Irene
van der Sar (bestuurslid) die ik heb
ontmoet via een Boerentweetmeet.
Ik had nog nooit van de NMV gehoord en ik merk dat bij veel Brabantse veehouders de NMV onbekend is. Wat mij betreft mag de
NMV daar dus ook aan werken!
Aan wie wil je dit estafettestokje doorgeven en welke vraag
wil je hem/haar stellen?
Ik geef het stokje door aan Gerda
Peters. Mijn vraag aan haar is wat
haar motiveert om boerin te zijn en
te blijven?

Melkveehouder in de spotlight
Wat houdt u bezig? Laat het ons weten!
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Het is de bedoeling elkaar via deze rubriek beter
te leren kennen. En van elkaar te horen wat ons bezig houdt. In deze rubriek willen we juist de minder bekende NMV-leden aan het woord laten.
Wilt u ook mee doen? En een keer uw verhaal vertellen? Heeft u een leuke
nevenactiviteit waar u de schijnwerper op wilt zetten, of een onderwerp
waar u aandacht voor wilt vragen? Laat het ons weten via info@nmv.nu
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Korte berichten
Ganzen Afstemmingskader (GAK) Gelderland
In het GAK Gelderland hadden we al aangegeven om nog eens kritisch te kijken naar de voorschriften van de ganzenontheffing. Vanuit het GAK zijn er voorstellen gedaan voor vereenvoudiging en verduidelijking van maatregelen in de ontheffingen. De provincie zal deze aanpassingen beoordelen. Het is van groot belang dat de ontheffingen voor schade en beheer van de ganzen duidelijk en uitvoerbaar zijn.

Zomerganzen
Landelijk zijn zomerganzen (grauwe gans) met 1% afgenomen. Voor het eerst is er nu een kleine afname van de
populatie. De doelen zijn nog lang niet gerealiseerd. Alle maatregelen van beheer en schadebestrijding zullen nodig blijven. Ook zal er moeten worden gekeken of de grauwe gans in de winter wel zo beschermd moet worden
omdat vele jaarrond blijven en dus geen trekganzen zijn.

Fauna schade melden
De NMV wijst u er op dat het van groot belang is om faunaschade te blijven melden. Om in aanmerking te komen
voor tegemoetkomingen bij schade is het vereist preventieve maatregelen te nemen die schade door beschermde inheemse diersoorten voorkomen en beperken. Het Faunafonds/ BIJ12 heeft op de site Preventiekits staan die
een overzicht geven van de preventieve maatregelen per soort en de richtlijnen vanuit het Faunafonds. http://
www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/

Melkveehouders kopje onder in melkplas;
fosfaatrechten geven laatste duwtje
Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten op diverse plaatsen in
het land hebben de NMV en DDB
één en ander toegelicht over de
invoering van fosfaatrechten en
de crisis op de zuivelmarkt. De
belangstelling was groot.

standpunt veranderd. Tijdens een Kamerdebat op 14 april zijn moties ingebracht.
De planning is dat er voor de zomer een
wetsvoorstel ligt, na de zomer de debatten in Tweede en Eerste Kamer plaats
vinden en het stelsel van fosfaatrechten
moet dan op 1 januari 2017 ingaan.

Generieke korting
In zijn inleiding vertelt Klaas Wolters,
vicevoorzitter NMV, over de maanden overleg in de regiegroep. Uiteindelijk werd duidelijk dat de staatssecretaris grondgebonden bedrijven tegemoet wilde komen waardoor de overige bedrijven met een generieke korting
van maar liefst 8% werden opgezadeld!
Daarop heeft de NMV besloten zich terug te trekken uit het overleg; dit is niet
uit te leggen. Het bestuur wilde hiermee
voorkomen dat op een slinkse manier
toch de indruk kon worden gewekt dat
de NMV had ingestemd met fosfaatrechten. De NMV zal alleen deelnemen aan
verder overleg als dat op een eerlijke en
transparante manier gebeurt.

Moties
In zijn brief van 3 maart jl. spreekt de
staatssecretaris van minimaal 4% en
maximaal 8% generieke korting. De
Tweede Kamer heeft op 14 april diverse moties aangenomen, zoals o.a.
grondgebonden bedrijven worden volledig gecompenseerd na de korting, biologische melkveehouders worden niet
gedupeerd, bij bedrijfsoverdracht aan
familie vindt geen afroming plaats, die
zullen leiden tot zeker 8% generieke
korting.

Planning
Na de brief van de staatssecretaris op
3 maart zijn ook politieke partijen van
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Waterkwaliteit
In zijn presentatie grijpt Klaas nog eens
terug op het gesprek in Brussel met
het Nitraatcomité waarover al eerder is
gerapporteerd. Waterkwaliteit is voor
Brussel het allerbelangrijkste. In Nederland wordt bij waterproblemen al snel
met een beschuldigende vinger naar de

landbouw gewezen. Riool overstorten
zouden helemaal geen verontreiniging
geven. Dat kan natuurlijk niet. De oplossing lijkt te liggen bij beter meten.
Meetnet
In België bestaat een systeem waarbij tot op bedrijfsniveau en zelfs perceelsniveau de waterkwaliteit wordt gemeten. Ook daar had men problemen.
Door middel van een meetnet worden
nu de ‘probleemgebieden’ in kaart gebracht. Uitsluitend water dat van het
perceel afkomstig is wordt gemeten;
riool overstorten worden buiten het
meetnet gehouden. Zo kunnen problemen bij de oorzaak worden aangepakt.
Grasland blijkt vrijwel geen uitspoeling
te hebben. Meer problemen zijn er bij
mais en andere akkerbouwgewassen.
Melkprijscrisis
Klaas beantwoordt nog flink wat kritische vragen van boeren en geeft vervolgens het woord aan Sieta van Keimpema, voorzitter van de DDB. Sieta
gaat in op de melkprijscrisis. De afgelopen jaren is de melkproductie flink verhoogd. Dat heeft gevolgen voor de prijs;
in geen enkel Europees land wordt op

dit moment de kostprijs betaald (kostendekkende prijs voor Nederland is 45
cent). De verwachting is dat de melkprijs alleen maar verder gaat dalen.
Modellen
En de bedrijven verderop in de keten
maken gigantische winsten. NZO heeft
een lijstje met tien redenen opgesteld
waarom de huidige melkprijscrisis niet
door de zuivelindustrie is veroorzaakt.
Sieta ontkracht in haar presentatie al
deze argumenten. Duidelijk is dat er teveel melk op de markt is en er iets moet
gebeuren. Hiervoor zijn verschillende
modellen. Het bonusmodel van FrieslandCampina toont aan dat er best iets
mogelijk is als de fabriek het noodzakelijk acht. Eerder dit jaar heeft 60% van
de boeren meegedaan aan deze vrijwillige regeling om minder melk te leveren. Het resultaat was echter mager.
EU-breed
Om echt resultaat te bereiken moet
EU-breed wetgeving worden inge-

voerd. Dit kan niet op vrijwillige basis, iedereen moet meedoen aan een
bonus-malus regeling. De EMB heeft
hiervoor het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) ontwikkeld.
Dan kunnen boeren die vrijwillig minder leveren worden beloond. Boeren
die toch meer blijven melken worden
beboet.
Sieta beschrijft ook nog andere modellen zoals het Margin protection Program (MPP), een verzekeringsprogramma. Dit programma leidt niet tot
volumebeperking en is niet geschikt
als crisisinstrument.
Positie boeren
Door de huidige melkprijscrisis wordt
de positie van de boeren aangetast. Zij
worden meer en meer afhankelijk van
de melkfabriek. Wisselen van fabriek
wordt onmogelijk. En de prijzen zijn ondoorzichtig. De nadelen van de huidige
crisis zijn volledig voor de melkveehouders. De voordelen zijn voor de fabriek.

Maatregelen ondoordacht
De EU heeft op 14 maart maatregelen
genomen om in te grijpen in de huidige crisis en volumebeperkingen op te
leggen. De European Milk Board (EMB)
ziet dit als een stap in de goede richting, maar onvoldoende doordacht. De
maatregelen worden niet verplicht opgelegd Franse melkfabrieken willen wel
meedoen als de rest ook meedoet. Nederland heeft al nee gezegd, net als Ierland. Vrijwillige deelname wordt teniet
gedaan door onwillige collega’s.
Gezamenlijke strijd
Er zijn geen signalen dat voor het
eind van 2016 enige verbetering op
de melkmarkt optreedt. NMV en DDB
hadden gelijk toen zij tegen het opheffen van de melkquotering waren. We
hadden gelijk, maar zitten nu in de
malaise. Toch moeten boeren zich niet
naar de slachtbank laten leiden. Het
bestuur kan dit niet alleen en heeft de
steun en inzet van leden hard nodig.
We strijden gezamenlijk door!

VAN DE VOORZITTER
We zijn de weg kwijt
Het is 1 april geweest en velen van u
zijn waarschijnlijk weer behoorlijk bij
de neus genomen. Ook is het een jaar
geleden dat voor sommige veehouders
en bestuurders de vlag uitging; het
was voor hen ‘bevrijdingsdag’. Ik heb
dit jaar op 1 april geen vlaggen gezien
en ben ook geen bevrijdingsfestivals
tegengekomen. Integendeel, de tot zo
kortgeleden florerende melkveesector
is in diepe mineur. Zo’n 40 % van de
melkveehouders heeft liquiditeitsproblemen. Naar schatting zit een kleine
10 % van de melkveehouders in één
of andere vorm van bijzonder beheer
bij zijn bank. Als er niet snel wordt ingegrepen krijgen we hier ook te maken met ‘Deense toestanden’. In de
ons omringende landen is het wat dit
betreft niet veel beter gesteld. Als we
kijken naar de milieurandvoorwaarden kunnen we stellen dat we na de
AMvB grondgebonden melkveehouderij, de fosfaatreferentie, het stelsel van
fosfaatrechten, de NB-vergunningen
en alle andere kostprijsverhogende
maatregelen nu ongeveer 4-0 achter
staan in vergelijking met onze Europese collega’s. De tomtom van de overheid is dan ook volledig de weg kwijt

en schreeuwt voortdurend ‘Keer om.
Keer om’. Staatssecretaris Dijksma
zag het als bestuurder op het departement van Economische Zaken niet
meer zitten en heeft uit frustratie het
openbaar vervoer genomen. Het is te
hopen dat voorbijrijder van Dam, onze
nieuwe staatssecretaris, de weg terug
weet te vinden. Dit hoeft niet moeilijk
te zijn als hij zich verdiept in de geschiedenis. Als hij dat doet zal hij stuiten op zijn illustere voorganger dr. Sicco Mansholt. Mansholt heeft zelf ervaren dat er meerdere wegen naar Rome
leiden. En, hoewel hij de Eurocommissaris was die de landbouw heeft aangezet tot schaalvergroting, heeft hij later ingezien dat dit zonder een goed
gestuurd beleid tot chaos leidt. Wij zijn
in ieder geval blij dat van Dam de motie van de Tweede Kamer om kalfjes
langer bij de koe te laten naast zich
heeft neergelegd. Wij hopen dat hij op
de andere dossiers deze nuchterheid
ook ten toon kan stellen. Hoewel de
NMV altijd heeft gewaarschuwd voor
de chaos die kon ontstaan na afschaffing van de melkquotering blijft zij altijd bereid om mee te denken over vereenvoudiging van regelgeving. Ooit

was dit een doelstelling van een vorig kabinet Rutte. Veel van de regelgeving die wij nu over ons heen gestrooid
krijgen, heeft een hoge politieke lading
en staat soms ver af van het nuchtere boerenverstand. Na het raadgevend
referendum over het handelsverdrag
met de Oekraïne, waarin het volk zich
uitsprak tegen dit verdrag, dient een
volgend verdrag genaamd TTIP, zich
weer aan. Dit vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS kan ook op weinig
steun rekenen. Het valt te hopen dat
de Haagse en de Europese leiders lering hebben getrokken uit het Oekraïne-referendum en dat zij dit verdrag
met de VS open en transparant zullen
delen met hun bevolking. Het verdrag
is nu nog in nevelen gehuld. Maar omdat er geen gelijk speelveld ontstaat
voor zowel de producenten in Europa
als in de VS, is dit
verdrag voor de
NMV onacceptabel.

Harm
Wiegersma,
voorzitter NMV
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Agenda
9 mei
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Juni
Algemene Leden Vergadering &
NMV-jubileum
20 juni
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Adressen NMV
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten
tel. 06 213 22 313
email info@nmv.nu
www.nmv.nu
Contactpersonen NMV

Machtiging Gecombineerde
Opgave via internet
Het is niet meer mogelijk om op papier aangifte te doen voor de gecombineerde opgave. Als u niet in staat
bent via internet aangifte te doen,
kunt u kosteloos een machtigingsformulier ‘Aanvragen machtiging
voor mijn.rvo.nl’ bestellen. U kunt
dan een ander bedrijf of een vertrouwd persoon machtigen de aangifte voor u in te vullen. Het machtigingsformulier moet door u worden
ondertekend. U kunt dit formulier telefonisch bestellen via 0800 0424242.
Doe dit snel om voor 15 mei aangifte
te kunnen doen.

druk van de ingevulde gecombineerde opgave zodat u kunt controleren
of alles correct is ingediend.
Op tijd indienen is belangrijk. De financiële gevolgen kunnen groot zijn.
Kent u anderen die hier mee te maken hebben geef ze dan deze tip.

Heeft u geen computer en wel e-Herkenning aangevraagd? Dan kunt u inloggen op mijn.rvo.nl en een ander
machtigen om u te helpen met uw
verplichtingen. Vraag altijd een af-

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:

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 tarieven en onze overstapservice.
Wij nemen alle administratieve
rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap.
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en
gas.
Wilt u net als vele andere collega-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.

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 contactpersonen of bij het
NMV-secretariaat.

Wilt u een goed inkomen?
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-secretariaat, tel. 0344-655336 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning
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De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

LEDENACTIE

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

