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Fosfaatreductie
De afgelopen weken is uw bestuur veel in Den Haag geweest, hetzij in overleg op het Ministerie, hetzij in overleg met de
Staatssecretaris. Wij hebben ons ingezet voor het laten vervallen van het jongveegetal. Dit jongveegetal is onwerkbaar en
heeft ongewenste neveneffecten. In overleg met de andere sectorpartijen; LTO, NAJK, NZO, Nevedi en Rabobank is een
alternatief voorstel aan staatssecretaris Van Dam gedaan. Ondanks deze eensgezindheid werd dit niet meteen liefdevol
omarmt op het ministerie. Dit heeft veel inspanning gekost.
Daarnaast werden we geconfronteerd met
de uitspraak van de rechter op een aantal
rechtszaken tegen het fosfaatreductieplan.
De rechter oordeelde dat de eisers buiten
het fosfaatreductieplan gesteld dienden te
worden vanwege ‘onevenredige last’. In alle
gevallen ging het om bedrijven die investeringen hadden gedaan, hetzij in grond,
hetzij in stallen, hetzij in vee. Deze bedrijven hebben gehandeld conform de AmvB
Grondgebondenheid, de rechter vindt dat
daarmee correct gehandeld is. Dit is immers
de wetgeving die op dat moment geldend
was. Men mocht redelijkerwijs verwachten
dat men hiermee juist handelde. De rechter
ging niet mee met het argument van het
ministerie dat men had kunnen verwachten
dat men niet mocht groeien.
De NMV vindt deze uitspraak een juridische bom onder het fosfaatreductieplan.

Het plan is altijd gebaseerd geweest op
solidariteit: alle melkveehouders moeten
meedoen. Van Dam heeft eerder de zeldzame rassen uitgezonderd. Nu zondert
de rechter nog meer melkveehouders uit
en schept daarmee de mogelijkheid voor
elke melkveehouder in dezelfde positie om
de eisers te volgen. NMV is erg bezorgd
over de gevolgen die dit kan hebben. Terecht vragen melkveehouders zich af welke groep overblijft die de gehele reductie
moet dragen. Solidariteit vraagt een zekere
proportionaliteit: men kan niet verwachten
dat een kleine groep melkveehouders de
fosfaatreductie voor 17.000 melkveehouders gaat bewerkstelligen.
Tegelijkertijd was het duidelijk dat de fosfaatreductie boven verwachting goed verliep. Onze inschatting was dat we al onder
het fosfaatreductieplafond zaten. Op 17

mei werd dit nog eens bevestigd met de
nieuwste CBS-cijfers. We hebben daarom
heel duidelijk aangegeven bij het Ministerie: bevries het plan! Tot hier en niet verder.
Veel melkveehouders bleken begin mei al
op hun 10% reductie te zitten, een aantal
zat er ook al onder. Sommige melkveehouders namen een voorschot op een geboortegolf later in het jaar, zij hadden daarom
extra gereduceerd.
Door vast te houden aan de korting per
individuele melkveehouders, kunnen melkveehouders die al meer hadden gereduceerd dan hun referentie die ruimte nog
aanvullen. Dit betekent wel dat er in zijn
algemeenheid nog wat gereduceerd moet
worden. Omdat veel van de melkveehouders al op of rond de 10% reductie zaten,
was dit percentage de beste optie om aan
vast te houden. Dit betekent dat dit voor

iedereen de beoogde doelstelling is: melkveehouders die dit aantal niet hebben gehaald, blijven de boete betalen totdat zij
wel reduceren. Met dit standpunt zijn we de
onderhandelingen met de Staatssecretaris
ingegaan. Op het moment van dit schrijven
weten we nog niet wat hij gaat beslissen,
als u dit leest weet u het hopelijk al wel!

www.agrisun.nl

www.boutadvocaten.nl

Het belang van derogatie
Derogatie 2017
Het goede nieuws is dat de fosfaatreductieregeling zijn vruchten
af begint te werpen. De regeling blijkt effectief en zoals het er nu
voor staat voldoen we aan de lopende afspraken inzake de nitraatrichtlijn. Derogatie komt daarmee weer in beeld. Toch blijven we
voorzichtig positief. De rechtszaken die door diverse boeren zijn
aangespannen geven nog onzekerheid in de totale reductie. Uiteraard zijn andere factoren zoals het fosforgehalte in ruwvoer en de
melkproductie per koe, die gemiddeld genomen toch toe lijkt te
nemen, ook van invloed op de totale fosfaatproductie van melkvee.
Het is dus mogelijk dat we met de beoogde reductie toch boven het
plafond uitkomen. Dit wordt voortdurend gemonitord.
Derogatie onnodig of noodzakelijk?
De meningen over de derogatie zijn ontzettend verdeeld, ook onder
de NMV-leden. Waar de één de derogatie als absoluut noodzakelijk
beschouwd zijn er ook melkveehouders die aangeven dat de derogatie er wel 'af mag'. De aanname die hierbij doorgaans niet geheel
terecht gemaakt wordt, is dat het vervallen van de derogatie voor
de boer minder bureaucratische verplichtingen met zich mee gaat
brengen. Is dat wel zo?
Bij de NMV denken wij dat dit niet direct te verwachten valt, aangezien we de laatste jaren ook zien dat we andere Europees afgesproken plafonds bijna overschrijden, waaronder het ammoniak en
stikstofplafond. Daarnaast komt ook methaan steeds meer op de
agenda te staan van onze beleidsmakers. Wat wel aannemelijk is,
wanneer de derogatie vervalt, is dat de totale veestapel verder gereduceerd zal worden, de beperkende factor is dan voor veel melkveebedrijven die nu gebruik maken van derogatie de weg van de mestafzet. Ook veel bedrijven die nu nog grondgebonden zijn, zullen bij
verlies van de derogatie hun bedrijfsvoering aan moeten passen.

Voorlopige inschatting mestmarkt door het LEI
Het LEI heeft in 2016 berekend dat bij het vervallen van de derogatie
er 18 miljoen kilogram fosfaat uit rundveemest op de mestmarkt
zou komen, gebaseerd op dieraantallen van 2013. Eind 2016 waren
er ten opzichte van dat jaar zo'n 250.000 runderen meer, waarbij de
actuele cijfers na de ingezette reductie nog gepubliceerd moeten
worden. Gebaseerd op de beschikbare gegevens geeft het LEI aan
dat er 75% meer mestverwerkingcapaciteit benodigd is bij het vervallen van de derogatie. Die capaciteit is op dit moment nog niet
beschikbaar. De prijzen voor mestafzet zullen toenemen en daarbij
zal een deel van de veestapel gedwongen moeten reduceren omdat voor deze mest geen afzet te realiseren valt. In welke mate de
veestapel bij de melkveesector of andere sectoren zal worden gereduceerd zal uiteindelijk door een economische grondslag worden
beslecht.
Bodemvruchtbaarheid daalt bij verlies derogatie
Bovendien valt te verwachten dat de tendens om voedergewassen
(o.a. blijvend grasland) om te zetten in akkerbouwgewassen verder
toeneemt. Het organische stofgehalte in onze bodems zal daardoor
dalen, ook mede door een toename in gebruik van kunstmest. Dit
zou als neveneffect weer meer uitspoeling van nutriënten kunnen
bewerkstelligen waarbij het niet ondenkbaar is dat hierdoor bemestingsnormen uiteindelijk weer worden aangescherpt. Uiteindelijk
hangt er nogal wat samen met het wel of niet behouden van de
derogatie, dat is wel duidelijk.
Effect op bedrijfsniveau
In de dagelijkse praktijk komt ook naar voren dat soms niet geheel duidelijk is wat nu de werkelijke impact is van het verlies van
derogatie op het eigen bedrijf. Om dat enigszins inzichtelijk te ma-

Impact derogatie op voorbeeldbedrijven

Aantal melkvee
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Vaste mest:
Totaal plaatsingsruimte N (kg)
Totale N productie(kg)
Overschot N k(g)
2

Bedrijf 1
Met derogatie

Bedrijf 1
Bedrijf 2
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50,00%
7887,5
7780,2
– 107,3

60
18
14
31,55
nvt
7350
23
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nvt
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ken kunt u hier een tweetal berekeningen zien waarbij wij berekend
hebben wat de impact is van verlies derogatie op deze voorbeeldbedrijven, waarbij voor het gemak is uitgegaan van een derogatie
van 250 kg N:
Bedrijf 1
Waar bedrijf 1 dus met derogatie grondgebonden is, wordt deze
zonder derogatie al snel vrij intensief. Op dit specifieke bedrijf staat
het mestoverschot gelijk aan 23 koeien, zou het grondgebonden
willen blijven, hierbij het jongvee buiten beschouwing latend.
Bedrijf 2
Het tweede bedrijf was al bekend met het afzetten van mest door
middel van voer-mest contracten. In de nieuwe situatie zal dit bedrijf een forse toename van 3440 kg N moeten afzetten of ervoor
kiezen zijn veestapel verder te reduceren.
In beide gevallen is het verlies van de derogatie ingrijpend en kostenverhogend. Buiten de mest die moet worden afgezet, komen er
kosten bij voor kunstmestaankoop en zal deze wijziging in bedrijfsvoering ook zijn weerslag hebben op de bodem en niet allerminst
de kwaliteit van het voer wat deze bodem produceert. Al met al
erkent de NMV het belang van behoud van de derogatie en hopen
wij dat we het jaar 2017 met positieve resultaten kunnen afsluiten
om vervolgens de derogatie ook in de volgende nitraatrichtlijn te
kunnen waarborgen.

Let op voor “no cure
no pay- afspraken”
bij Herstelkader
Rentederivaten
Er zijn melkveehouders die onlangs actief zijn benaderd door
“adviseurs” die hun “hulp” aanbieden bij het Herstelkader
Rentederivaten maar voor hun diensten een fors percentage
van het resultaat vragen (soms wel 20%).
Het Herstelkader is vanaf 19 december 2016 definitief en voor
velen zal dit betekenen dat er dit jaar een compensatievoorstel komt. Het gaat hier al snel om hoge bedragen. Uiteraard
is het raadzaam om u zich te laten bijstaan door een (juridisch)
adviseur maar let op voor de gevolgen van resultaatsafhankelijke vergoedingen. Dit kan u onnodig veel geld kosten!
Wilt u hier meer over weten?
Stuur een mail naar info@nmv.nu

NMV op Twitter @NMVnieuws
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Landelijk bestuurder in de spotlight
Landelijk bestuurder in de spotlight:
Peter van Beest
In de Koebont van mei jl. heeft Jan Aantjes bij mij, John Spithoven, een interview
afgenomen. Bij deze wil ik Jan bedanken
voor het leuke stukje wat hij over mij geschreven heeft.
Nu is het aan mij om het stokje door te
geven. Vandaar dat we te gast zijn bij Peter van Beest, die samen met zijn gezin en
ouders een mooi melkveebedrijf/schapenhouderij runt in het Betuwse Lienden.
Peter, 38 jaar jong, getrouwd met Manuela,
is sinds 2003 lid van het landelijk bestuur
van de NMV. Ze hebben samen 3 zoons,
Jelle 13 jaar, Sven 10 jaar en Rinse 4 jaar.
Peter en Manuela hebben een melkveebedrijf met 130 melkkoeien, 80 stuks jongvee en 150 fokschapen. De melkkoeien,
waar invloeden van HF Montebeliarde en
Deens roodbont te vinden zijn, worden dit
jaar voor het eerst geweid. De melk wordt
verwerkt door Bel Leerdammer. Bij het bedrijf hoort 65 ha grasland. Thuis proberen
Peter en Manuela samen met de ouders
van Peter het werk in en rond het bedrijf te
klaren. Het machinepark, de hobby van de
hele familie is zo uitgebreid dat de loonwerker niet nodig is.
Peter heeft een opleiding tot elektromonteur genoten en later de keuze gemaakt
om toch voor het mooie beroep melkveehouder te gaan. Ondanks die keuze
verhuurt hij zich nog al eens als elektromonteur aan bedrijven in de omgeving om
verloren uurtjes op te vullen.
Naast de melkkoeien heeft Peter ook nog
een passie voor schapen. De 150 fokschapen, raszuivere Noordhollanders, worden
met veel zorg behandeld. Veel van de lam-
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meren worden verkocht als fokmateriaal.
Peter zit naast de NMV, ook in het bestuur
van het Noordhollands-schapenstamboek. Een organisatie met 40 leden, die
het Noordhollandse schapenras in stand
proberen te houden. Hij vervult daar de
functie van secretaris. Dit brengt veel werk
met zich mee maar geeft ook veel voldoening. Een ander passie is het volleyballen.
Er wordt dan ook geen training over geslagen. Hij vindt in het volleyballen veel
afleiding, zodat de accu elke week weer
opnieuw opgeladen is.
Op de vraag waarom Peter voor de NMV
gekozen heeft, is hij zeer stellig. De NMV
is een actieve platte organisatie met korte
lijnen, waarbij iedere bestuurder/ster ook
praktiserend melkveehouder is. De mensen zijn naast het besturen van de organisatie, de hele dag bezig met hun bedrijf.
Ze weten waar ze over praten en elke beslissing die ze nemen heeft ook gevolgen

voor hunzelf. Over de toekomst van de
melkveehouderij is hij gematigd positief.
Hij ergert zich aan de onwerkbare regelgeving en de beslissingen die genomen
worden op basis van onjuiste informatie.
Houd het simpel is zijn lijfspreuk.
Voor het melkveebedrijf thuis is hij positiever. Met drie zoons hoopt hij dat de toekomst van het bedrijf zeker is.
Ik dank Peter voor het interview en wens
hem samen met Manuela veel plezier toe
op hun bedrijf in Lienden en als NMV landelijk bestuurder veel wijsheid.
John van Spithoven (landelijk bestuurslid
en lid commissie Zuivel).
In de volgende Koebont zal een interview
verschijnen dat Peter van Beest had met
één van onze andere bestuursleden.

Peilverhoging veenweidegebied
provincie Friesland (ingekorte brief)
Geachte agrarische ondernemer,
Hierbij informeren wij u over het
verhogen van het slootwaterpeil als
gevolg van het veenweidebeleid van
de provincie Fryslân. Of dit beleid
u raakt kunt u lezen op de website
van
Wetterskip
Fryslân,
www.
wetterskipfr yslan.nl/veenweide.
Vanaf 11 mei vindt u via deze link
een kaart met toelichting van de
peilverhoging. Wij adviseren u hiervan
kennis te nemen.
Gevolgen sector
Het verhogen van het slootwaterpeil heeft
gevolgen voor hoe wij als agrarische sector onze bedrijfsvoering kunnen blijven
voeren. 600 boeren hebben tijdens de
informatieavonden in maart 2016 laten
zien hoe belangrijk dit onderwerp voor u
is. Daarom hebben de gezamenlijke landbouwpartijen een tienpuntenplan geformuleerd om de uitvoering van de veenweidevisie voor de landbouw werkbaar
te maken. Voor deze zeven landbouwbe-

langenorganisaties is dit dan ook de basis om de schouders onder de uitvoering
van de veenweidevisie te zetten en mede
sturing te geven aan de vertaling van visie
en beleid naar uitvoering in het veld. We
zijn namens u vertegenwoordigd in alle 19
klankbordgroepen, het programmateam
Feangreide en het Bestuurlijk Overleg
Feangreide.

Vragen
Voor vragen over deze kaart kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân:
058-292 22 22 (u wordt doorverbonden
met een medewerker die betrokken is bij
de veenweidevisie) of per mail
(veenweidevisie@fryslan.frl).
Met vriendelijke groet / mei freonlike
groetnis,

Kaart is 11 mei beschikbaar
Of uw bedrijf te maken krijgt met peilverhoging ziet u op de kaarten die vanaf 11
mei beschikbaar zijn. Op de kaart staat per
peilgebied aangegeven of de waterpeilen
verhoogd moeten worden. Dat noemen
we actieve peilverhoging. Of dat de peilen
door verdere bodemdaling vanzelf binnen
10 jaar het nagestreefde niveau bereiken.
Dat noemen we passieve peilverhoging.
De kaart maakt duidelijk of er een actieve
of passieve peilverhoging plaatsvindt. In
de gebieden waar geen peilaanpassing op
de kaart is aangegeven, wordt al voldaan
aan de uitgangspunten voor de waterpeilen in het veenweidegebied.

Bouwe Bakker, Landbouwadviseur in programmateam Feangreide en
Geart Benedictus, landbouwvertegenwoordiger in bestuurlijk overleg Feangreide (BOF)
Namens Nederlandse Melkveehouders
Vakbond (NMV), LTO Noord, Agrarische
Jongeren Friesland, agrarische collectieven
Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Federatie Polderbelangen Friesland en
het Friesch Grondbezit

Protestbijeenkomst
Provincie Noord-Brabant
Op 19 mei jl. was een bijeenkomst in het
Brabantse Provinciehuis waar onder andere de resultaten van de ‘botsproeven’ (via
gesprekken met boeren is onderzocht wat
de gevolgen voor hen zijn) en onderzoek
naar de gevolgen voor het milieu van de
Brabantse stikstofplannen werd bespro-

ken. Een groep boeren en boerinnen van
ZLTO, NVV en NMV vroegen daar aandacht
voor de positie van de Brabantse boeren.
Met foto’s van collega’s en een spandoek
maakten ze duidelijk: Brabant zet boeren
met de rug tegen de muur!

NMV op Twitter
V-focus@VakbladVfocus
Landbouw krijgt watervervuiling op
de rekening waarvoor zij niet verantwoordelijk is. PBL is niet transparant.
Franca Damen@FrancaDamen
Typisch: in toelichting voorstel Interimwet veedichte gebieden wordt
erkend dat bevriezen dieraantal
averechts werkt. Waarom dan begrenzen!?
Caroline van de Plas@lientje1967
Waarom milieulobby veel invloed in
Den Haag? Omdat zij wel massaal
inspreken op alles! Kom op boeren!!
Laatste kans internetconsultatie.nl/
Melkveebedrijf@melkveebedrijf
ING: De melkprijzen zullen na twee
slechte jaren in 2017 naar verwachting bovengemiddeld zijn
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Waternorm voor natuur- en drinkwater
vaak minder streng dan voor landbouw!
Donderdag 11 mei presenteerde het
Mesdagfonds een onderzoek naar de
normstelling binnen de Kaderrichtlijn
Water (KRW). De KRW moet ervoor
zorgen dat het oppervlaktewater in
2027 overal schoon en ecologisch
gezond is. Hoewel de KRW landelijke
doelen en richtnormen definieert en
nastreeft, blijken lokale overheden
daar in de praktijk vaak een eigen
invulling aan te geven.
Verschillende waterschappen, verschillende normen
Er zijn landelijke richtnormen voor de KRW
maar uit onderzoek blijkt dat 25% van de
KRW-waterlichamen een afwijkende norm
kent. Dat kan een soepelere of een stengere norm zijn. Voor natuurgebieden worden
doorgaans soepelere normen gehanteerd
dan voor landbouwgebieden. Waterschappen mogen gemotiveerd afwijken van de
landelijke normen, bijvoorbeeld vanwege
een correctie voor achtergrondconcentratie. Soms wordt er gekozen voor een afwijkende norm omdat er niet voldoende
middelen zijn om de doelstelling in 2027
te halen.
Normoverschrijdingen beginnen en
eindigen op grens waterschap
Wanneer de normstellingen op een kaart
worden weergegeven valt het op dat nor-
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moverschrijdingen vaak beginnen of eindigen op de grens van een waterschap. Bij
HH Delfland, HH Amstel en Gooi en Vecht
worden de normen voor nitraat en fosfaat fors overschreden. Op de grens met
Rijnland stoppen deze overschrijdingen
abrupt. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt de gegevens van
de waterschappen om aan te geven of er
sprake is van een goede ecologische toestand. De waterschapsnormen zijn echter
deels gebaseerd op financiële en politieke
keuzes. Een goede ecologische toestand is
dus niet de basis. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat men in natuurwateren zeer hoge
concentraties van nitraat of fosfor toestaat, terwijl de boerensloten aan normen
moeten voldoen die nog strikter zijn dan
de landelijke normen van de KRW!
Fosfor-opgave voor de landbouw
Het Mesdagfonds ontdekte ook dat in de
fosforopgave voor de Nederlandse landbouw zaken als natuurlijke kwel, depositie vanuit de lucht en oxidatie in veen zijn
meegenomen.
Variant 1a: alleen de bronnen ‘bemesting’
en ‘overige agrarische bronnen’ worden
toegerekend aan de landbouw.
Variant 2a: naast de bronnen ‘bemesting’
en ‘overige agrarische bronnen’, worden
ook de bronnen niet aan bemesting gerelateerd toegeschreven aan de landbouw

(natuurlijke kwel, oxidatie van veengronden, uitloging van ingepolderde zeekleigronden, verwering van mineralen, uitspoeling van in de zomer geïnfiltreerd oppervlaktewater, depositie vanuit de lucht)
Reactie PBL
Het PBL heeft inmiddels een reactie gegeven op de opmerkingen van het Mesdagfonds. Zij geven daarbij vooral aan
dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de
afwijkingen in de normen. Daarnaast valt
het wel mee met de afwijkende normen.
De meeste normen zijn gewoon conform
de landelijke normen.
Een boer die aan extra strenge normen
moet voldoen heeft natuurlijk niet zo veel
aan deze opmerking. De NMV steunt de
gedachte van het Mesdagfonds die vindt
dat de verschillen inzichtelijk moeten zijn
en dat er beargumenteerd moet worden
waarom er wordt afgeweken. Strengere
normen dan de landelijke normen zouden
niet naar Brussel gerapporteerd moeten
worden, of op zijn minste met een weergave van de landelijke normen voor hetzelfde gebied. Daarnaast moet het heel
duidelijk zijn waar de opgave voor de
landbouw ligt: natuurlijke kwel- of de fosforvoorraad die opgeslagen ligt in de bodem zouden buiten de opgave gehouden
moeten worden.

Bron: Wageningen UR; Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren; 2016.

Wordt u onze nieuwe
Commissielid Zuivel?

Voor komend jaar zoeken wij
een enthousiast lid voor de commissie
Zuivel. We zijn op zoek naar iemand die goed op de hoogte
is van zaken die spelen rondom onder andere de melkverwerkers, leveringsvoorwaarden, verwaarding van zuivel, of duurzame zuivelketen. Heeft u goede ideeën en wilt
u die met ons delen? Kom dan met ons meepraten en -denken over deze onderwerpen. U kunt samen met het
dagelijks bestuur in overleg met bijvoorbeeld het ministerie, NZO of zuivelverwerkers. Heeft u de kennis en passie en wilt u, uw stem
samen met ons laten horen? Meld u dan aan via info@nmv.nu. Wilt u meer informatie? Mail dan uw vraag met uw telefoonnummer
naar info@nmv.nu, dan nemen we contact met u op!

Van de voorzitter...

Simultaan
spelen

Bij het politieke spel om de derogatie binnen te halen wordt er gespeeld op meerdere borden. We hebben als NMV onze
bijdrage geleverd aan het zesde actieprogramma van de nitraatrichtlijn.
Tevens hebben we aandacht gevraagd
voor de waterkwaliteit van zowel grondals oppervlaktewater omdat die weer de
maatlat is voor een nieuwe derogatie.
Dat de maatlat niet zuiver is en geijkt
moet worden is onlangs duidelijk geworden met de presentatie over waternormen van het Mesdagfonds in Nieuwspoort (Den Haag), Mesdagfonds-secretaris Lubbert van Dellen vroeg samen met
de agrarische bonden aandacht voor de
normering van het oppervlakte water in
de landbouwgebieden.
Wij vinden het verbazingwekkend dat er
drinkwater wordt gewonnen uit water van
een natuurgebied dat een norm heeft gekregen die vele malen soepeler is dan de
norm voor het water uit onze landbouwgebieden. Ook is het vreemd dat water in
natuurgebieden meer vervuild mag zijn
dan in de landbouwgebieden. Vooral omdat we in sommige landbouwgebieden
met een norm zijn opgezadeld die onrea-

listisch is en die er tegelijkertijd ook voor
zorgt dat we daardoor de derogatie kunnen verliezen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) is door de Tweede kamer naar huis
gestuurd om hun huiswerk; Evaluatie
Meststoffenwet 2016 over te doen c.q.
aan te passen. En ook hier geldt hetzelfde;
als je de landbouw vervuiling toeschrijft
die je niet hard kan maken verliest zij de
derogatie en zet je het milieu op achterstand. Want het zijn wel de derogatiebedrijven die de schoonste waterkwaliteit
hebben. Een organisatie als het PBL, die
als waakhond voor de overheid fungeert,
mag wel blaffen maar niet vals om zich
heen bijten als zij onraad denkt te ruiken.
Op het bord van de GVE fosfaatreductiemaatregelingen hebben we onze laatste
zetten gespeeld. De zet van het jongveegetal is gespeeld en gepareerd en de
doelstelling lijkt behaald, de partij lijkt
gespeeld maar is op het moment dat ik
dit schrijf nog niet definitief omdat de opponent nog moet opgeven.
Als NMV stellen we ons echter op het
standpunt dat we de minimale eis om 6.6
miljoen kg fosfaat te reduceren gehaald
hebben, en mochten er ontwikkelingen
zijn die het tegendeel bewijzen dan zullen we onze verantwoordelijkheid we-

derom tonen. Het gaat er echter om dat
ook op de andere borden de partij wordt
gewonnen zodat we niet nodeloos koeien
afvoeren die achteraf niet weg hadden
gehoeven.
De pauze bij de reductie die we nu willen
inlassen zal het draagvlak van dit maatregelingen pakket alleen maar vergroten en
zal het doel om de DEROGATIE te behouden dichterbij brengen.
Gezien de moeizame kabinetsformatie is
staatssecretaris Van Dam voorlopig nog
aan zet en gaat hij hopelijk de geschiedenis in als de staatssecretaris van Economische Zaken die de melkveehouderij voor
Nederland heeft behouden.
In het afgelopen jaar was de productiewaarde van de Nederlandse
zuivelsector
6.6 miljard euro en goed
voor 45000 volledige
arbeidskrachten.
Een
stabiele factor in de Nederlandse economie want
voor zowel Boer als
Staat geldt: ‘inkomen
daar
draait het om’.
Voorzitter
Harm
Wiegersma

7
7

Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
De Koebont verschijnt maandelijks.
Contactpersonen in de regio
n Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
n Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
n Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
n Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
n Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
n Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
n Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
n Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
n Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
n Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
n De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
n Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
n Zuid-West:
Vacant
n Maaskant, Limburg en
Zuidoost-Brabant:
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact
personen of bij het NMV-secretariaat. Of ga naar de website en meld
u aan via het aanmeldformulier.
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ALV uitnodiging
Vooraankondiging
Algemene Ledenvergadering
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Donderdag 29 juni 2017
Locatie: De Bloedkamp,
Gorsselse Enkweg 1, 7213 LM te Gorssel
Uitnodiging volgt binnenkort.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Agenda

NMVinformatie

19 juni
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
29 Juni
Algemene Ledenvergadering (ALV)

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

Ledenactie

Word dan lid van de NMV!
Zodat u met een goed en 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 dit 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. 06 213 22 313 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.
De NMV voor en door melkveehouders. Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

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

verzekerd van levering van stroom
en gas.
Wilt u net als vele andere collegabedrijven 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.

