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Henk Gommer over zijn actie tegen de
kringloopwijzer
‘Friesland Campina moet weer van ons zijn’

Een aantal weken geleden had nog bijna
niemand van hem gehoord maar inmiddels weet vrijwel heel agrarisch Nederland
wie hij is: Henk Gommer, melkveehouder
uit Zevenhuizen. Hij geniet landelijke bekendheid als ‘protestboer’ en ‘kringloopwijzerweigeraar’ en houdt ondertussen
nog stug vol. Tussen 20 juni en 10 juli werd
zijn melk niet opgehaald, toen de RMO
wel weer het erf op kwam was dit in eerste
instantie niet tegen betaling van melkgeld.
Begin september vindt er een hoorzitting
plaats op het hoofdkantoor van Friesland
Campina (FC) over twee namens hem ingediende initiatiefvoorstellen. De NMV
ging bij Henk op de koffie om uit te zoeken wat zijn drive is.
We reizen af naar Zevenhuizen in de Provincie Groningen, waar we het melkveebedrijf van Henk in een prachtig landschap,
gekenmerkt door houtwallen, vinden. Met
zo’n 40 melkkoeien en bijbehorend jongvee boert hij hier op 28 hectare land. Het
melken wordt gedaan op een Hollandse
stal met drijfgrup. De koeien krijgen overdag weidegang en op stal worden ze gevoerd met een voermengwagen. Zijn ouders boerden tot zijn zesde levensjaar op
een pachtboerderij in Duitsland, totdat
de verpachter van dat bedrijf wilde dat zij
van bedrijf zouden wisselen. Omdat het
in die tijd relatief betaalbaar was om zelf
een bedrijf in Groningen aan te schaffen,
bedankten zijn ouders voor deze ruil en
kochten in plaats daarvan het bedrijf in

Zevenhuizen. Henk woont hier inmiddels
48 jaar. ‘Een goede keuze’, vertelt Henk.
‘Mijn ouders hadden in al die jaren het
pachtbedrijf goed ontwikkeld en de boel
netjes voor elkaar. Het bedrijf waar zij mee
konden ruilen was nog in slechte staat, het
was indertijd wel een grote stap’. Henk is
opgegroeid in een gereformeerd gezin, en
ging tot zijn veertigste trouw naar de kerk.
Nu achteraf bezien zegt hij: ‘Ik geloofde
meer in de kerk dan in God, het was meer
religie dan geloof’. In 2003 is daar ver-

Kringloopwijzer
De NMV is tegen verplichting
van
de
kringloopwijzer,
onze leden hebben zich hier
nadrukkelijk tegen uitgesproken.
De borging van het systeem
en de fraudegevoeligheid zijn
argumenten die maken dat
het onacceptabel is deze als
wettelijk beleidsinstrument in
te zetten. Bovendien pakt de
kringloopwijzer negatief uit voor
de meer extensieve bedrijven. De
NMV vindt de kringloopwijzer
dan ook uitsluitend geschikt als
managementtool voor gebruik op
bedrijfsniveau.

andering in gekomen. Henks vader overleed dat jaar op 65-jarige leeftijd juist op
Hemelvaartsdag, dat was voor hem een
teken. Dat voorjaar voerde hij nog een
openhartig gesprek met zijn vader over
onder andere het geloof, terwijl dergelijke
gesprekken niet veel voor kwamen binnen het gezin, zeker niet met zijn vader.
Het vertrouwen in God sterkt hem nu in de
keuzes die hij maakt.
Op persoonlijk vlak leeft Henk bij de dag.
Hij heeft geen internet of mobiele telefoon,
dat vindt hij maar afleiding van het echte
leven. In de keuken is wel een map te vinden met alle artikelen en stukken die over
hem geschreven zijn. Familieleden brengen dat bij hem. ‘Het is heel bijzonder te
ervaren hoe zeer mensen met je meeleven.
Toen ik bezwaar maakte tegen de kringloopwijzer heb ik gewaarschuwd dat zodra
ik de eerste liters in de put zou laten lopen, ik de media op de hoogte zou stellen.
Al snel stond er een collega uit de buurt
voor de deur die me wilde helpen. Zelfs de
burgemeester roerde zich in de discussie,
alleen kreeg die bewerkstelligt bij FC dat
ze me wilden helpen bij het invullen van
de kringloopwijzer, terwijl mijn punt juist is
dat ik dat niet wil’.
Henk vertelt over de aanleiding van zijn
protest: ‘Als extensieve boer is de kringloopwijzer voor mij niet relevant, toen ik
vervolgens op een ledenvergadering vroeg
wat FC met mijn ingevulde gegevens zou
gaan doen, was het antwoord ‘Niets’. Onbegrijpelijk dat ze mij iets willen opleggen,

waar vervolgens niets mee gedaan wordt
en waar ik als melkveehouder zelf ook
geen belang bij heb.
Wat mij minstens net zo erg tegen de
borst stuit is de houding van FC: Melkweigering is een strafmaat die in deze
situatie buitenproportioneel is. Gaat het
om kwaliteitsproblemen, oké, dan vind ik
dergelijke maatregelen legitiem, maar dit
gaat om administratieve onenigheid. De
oorspronkelijke oprichters van de coöperatie zouden zich volgens mij in hun graf
omdraaien als ze hoorden dat de coöperatie om dergelijke redenen de melk van een
lid laat staan. Keurentjes (voorzitter FC)
zei eens dat we als één familie zijn, maar
wanneer één lid van die familie zo wordt
behandeld met de kans om eraan stuk te
gaan, is er wat mij betreft eerder sprake
van een dictatuur, aldus Henk.
Hoe houd je het vol?
Ik vraag me hardop af hoe hij zo vol kan
houden, het is niet niks allemaal. Meestal hebben boeren wel een grote mond
als het om ideeën rondom actie en protest aankomt, maar druipen ze af als het
concreet wordt of sancties dreigen. Henk
vervolgt: ‘De eerste twee, drie weken waren zwaar. Het slapen ging niet geweldig
en het eten had ook wel eens beter gesmaakt. Ik had het gevoel dat ik er buiten
God om alleen voor stond. Bij alle keuzes
die ik daarna heb moeten maken, heb ik
de leiding mogen ervaren van een hoge
geestelijke macht. Voor mij is dat de God
van de Bijbel’.

Omdat Henk NMV-lid is belde de voorzitter, Harm Wiegersma, hem op en stelde
voor om een tweetal initiatiefvoorstellen bij FC in te dienen. Dit heeft geleid
tot de hoorzitting die begin september
plaatsvindt, Henk is erg blij met deze weg.
Ondertussen was Netwerk GRONDig afzonderlijk ook een actie gestart waarbij
meer dan 500 handtekeningen voor hem
ingezameld zijn. Al deze steunbetuigingen
doen hem goed.
Dat er meer grondslag voor zijn volharding
is komt naar voren uit het feit dat hij zijn
melkgeld over de maand juli doneert aan
‘Fauna Visie dierenopvang Westernieland
Lollinga’ terwijl hij dit melkgeld zelf weer,
zij het met een boetekorting van 25%, had
kunnen beuren. In eerste instantie wilde FC
al zijn melkgeld doneren aan een goed doel
in China maar daar stak Henk een stokje
voor. ‘Het is toch belachelijk dat ze met het
idee komen mijn melkgeld naar China te
sturen, alsof we daar niet genoeg geld hebben gespendeerd. Ik zei dat wanneer mijn
melkgeld naar een goed doel zou gaan, ik
zelf wil bepalen welk doel dat is’. Hier komt
de andere drijfveer om de hoek: ‘Inmiddels
was dit goede doel op de hoogte gesteld
dat zij een donatie konden verwachten,
dus ik heb aangegeven dat het melkgeld
van juli hen blijft toekomen, daar rekenen
ze op. Ik ga ze niet teleurstellen. Daarbij
hoeft FC op dat geld ook geen boete van
25% in te houden, omdat die boete voor
mij persoonlijk is’. Henk Gommer blijkt een
man te zijn met sterke normen en waarden,
die staat voor zijn principes en een hoog
rechtvaardigheidsgevoel: ‘Al die regelgeving binnen FC draait helemaal niet om de
leden, dat draait enkel om een organisatie die zichzelf op de borst wil kloppen. Ze
willen wereldwijd aan de top staan, maar
hoogmoed komt voor de val. Ik ben van
mening dat de leden van de coöperatie in
de toekomst weer moeten kunnen zeggen:
”Friesland Campina is van ons” ’!
Henk vertrouwt op een goede afloop. Hij
hoopt dat hij met zijn strijd iets kan bewerkstelligen waar niet alleen hij, maar ook
zijn collega’s wat aan hebben. Want dat zou
hem gevoelsmatig nog het meeste opleveren; dat hij op deze manier een positieve
bijdrage mag leveren aan de samenleving.
Zo sluiten we een ontzettend openhartig
interview af. Bij deze wil ik Henk Gommer
nog bedanken voor zijn medewerking en
het bijzondere gesprek. Ik wens hem veel
succes met zijn missie.
Femke Bakhuisen-Wiersma
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Gebruik Kringloopwijzer is risico voor
Nederlandse melkveehouderij
Met het aangekondigde einde van de
melkquotering in het vooruitzicht,
wilden diverse partijen vanaf 2010
voorkomen dat de melkveehouderij
sterk zou groeien en milieuregels
overschrijden.
Daarom
kwamen
partijen in 2011 met het idee om
met een managementinstrument de
milieuefficiëntie van melkveebedrijven
te vergroten. Het gebruik van dat
instrument vanaf 2013/2014 had
moeten voorkomen dat milieunormen
zouden worden overschreden en
nieuwe regelgeving noodzakelijk zou
zijn.
In 2017 ziet de wereld er heel anders uit.
Er wordt weliswaar al meer dan zes jaar
gewerkt aan de Kringloopwijzer (KLW),
maar deze is nog steeds niet gereed. De
aangekondigde afschaffing van de melkquotering zorgde voor een explosieve
groei van melkveebedrijven en daarom
komen er fosfaatrechten. Een deel van
de melkveehouders wil zich bedrijfsspecifiek verantwoorden met de KLW en
dan is het noodzakelijk dat de rekenregels van de KLW juist zijn, dat de KLW
juridisch kan worden geborgd en geen
ongewenste (neven-)effecten heeft.
Tot op de dag van vandaag schiet de
KLW inhoudelijk tekort. Belangrijke oorzaak is dat gegevens die gebruikt zijn
voor de rekenregels van de KLW, niet
representatief zijn voor alle bedrijven.
Hierdoor berekent de KLW onder andere
de fosfaatexcretie van erg extensieve en
heel intensieve bedrijven, van bedrijven
met heel veel weidegang en van bedrijven die veel bijproducten voeren, niet
juist. Uit een recente evaluatie blijkt dat
(citaat) “geen uitspraak kan worden gedaan over de geschiktheid en betrouwbaarheid van de Kringloopwijzer (KLW)
voor melkveebedrijven (20-30% van de
Nederlandse melkveehouderij) waarvoor
de Kringloopwijzer niet is getoetst.”.
Wordt de KLW wel voor deze bedrijven
gebruikt, dan is het maar de vraag of de
resultaten de feitelijke situatie op die bedrijven laten zien.

bonden groei melkveehouderij’) dan wel
extra fosfaatrechten, het aantrekkelijk is
om de KLW te gebruiken. Daarbij heeft
een rekenmodel als KLW altijd een mate
van onnauwkeurigheid. Die onnauwkeurigheid zorgt ervoor dat een deel van de
bedrijven volgens de KLW ten onrechte
minder mest en andere bedrijven meer
mest zouden produceren dan zij in werkelijkheid doen. Minder of meer mestproductie leidt tot minder of meer mestafvoer. Dat onterechte voor- of nadeel
kan voor een bedrijf met een gemiddelde omvang oplopen tot €5.000,- nadeel
en €10.000,- voordeel; (zie tabel). Deze
onterechte voor- of nadelen zullen met
de wet ‘grondgebonden groei melkveehouderij’ en de fosfaatrechten minstens
verdubbelen.
Samengevat betekent het dat de KLW
voor veel bedrijven niet de juiste hoeveelheid geproduceerde mest berekent.
Daarnaast wordt de efficiëntie van intensieve melkveebedrijven overschat doordat de KLW alleen rekent met mineralenverliezen op het eigen bedrijf. Mineralenverliezen op andere bedrijven worden
niet meegerekend en dat is een groot
voordeel voor intensieve bedrijven die
mest afvoeren en ruwvoer aanvoeren.
Een boekhoudkundig systeem als de
KLW biedt mogelijkheden om onjuiste
gegevens in te voeren. Daarbij blijkt
telkens weer dat de creativiteit bij sommige melkveehouders veel groter is dan
controleurs kunnen bevroeden. Die creativiteit loont met name in situaties dat
een bedrijf mest moet afvoeren of recent

is gegroeid en daardoor meer grond
of fosfaatrechten nodig heeft. Omdat
de kosten van mestafvoer, grond en/of
fosfaatrechten hoog (zullen) zijn, is de
fraudedruk bij een systeem als de KLW
gigantisch. Het mogen gebruiken van de
KLW is te typeren als ‘de kat op het spek
binden’.
Naast inhoudelijke tekortkomingen en
fraudegevoeligheid, heeft het gebruik
van de KLW ook nog (neven-)effecten.
Het bedrijfsspecifiek verantwoorden
impliceert het mogen benutten van de
voordelen door minder mestafvoer, minder grondaankoop (of pacht) en minder
fosfaatrechten aankopen. Hierdoor leidt
de KLW niet tot gunstigere milieuprestaties, maar slechts tot een hogere Nederlandse melkproductie. Sterker nog, doordat de milieubelasting van elementen
die de KLW niet meeneemt toeneemt, zal
het gebruik van de KLW leiden tot aangescherpte en/of nieuwe milieuregelgeving. Wie zit daar op te wachten? Daarnaast zal het gebruik van de KLW zorgen
voor een verdere intensivering en druk

Uit diezelfde evaluatie blijkt dat de KLW
gemiddeld de mestproductie van de veestapel met 3–4% onderschat. Het gevolg
is dat bedrijven die mest moeten afvoeren of die door uitbreiding extra grond
nodig hebben (vanwege wet ‘grondge3

op weidegang doordat een extensief bedrijf en/of bedrijf met (veel) weidegang
veel minder mogelijkheden heeft om te
sturen op een maximale efficiëntie.
Een verplicht gebruik van de huidige
KLW in het mestbeleid, zal zorgen voor
veel rechtszaken omdat sommige melkveehouders ten onrechte meer mest
moeten afvoeren en grond of fosfaat-

rechten moeten aankopen. Een vrijwillig
gebruik van de huidige KLW in het mestbeleid, zal zorgen voor een veel hogere
milieubelasting en zelfs een mogelijke
overschrijding van het fosfaatplafond.
Uiteraard staat het elke melkveehouder
vrij om de KLW te gebruiken voor zijn
management, maar dan geeft de huidige
KLW in veel situaties geen correct beeld
van de bedrijfsvoering weer. Kortom, op

dit moment is het (mogen) gebruiken
van de KLW aantrekkelijk voor zeer intensieve, ‘creatieve’ en recent gegroeide
bedrijven. Of deze bedrijven met het gebruik van de KLW de melkveehouderij
in een positief daglicht plaatsen, valt te
betwijfelen
Frits van der Schans
CLM-adviseur melkveehouderij

No cure no pay
Melkveehouders worden steeds vaker
geconfronteerd met juridische procedures. Enerzijds door fouten van de
overheid anderzijds door wetgeving die
onrechtvaardig is. Bij NMV merken we
dat veel melkveehouders geen rechtsbijstandverzekering hebben. Dat is niet
verstandig. Melkveehouders die wel een
verzekering afsluiten lopen er tegen aan
dat men niet alles kan verzekeren. In
beide gevallen kan het een uitkomst zijn
om te werken op basis van ‘no cure no
pay’.

Als u een juridisch probleem heeft over
bijvoorbeeld waterschade, peilbesluiten,
vergunningen, leges of planschade dan
kunt u overwegen ‘no cure no pay’ bijstand af te spreken. Vaak is dat bij kleine
kantoren mogelijk. Ook de problematiek
zoals die nu in Brabant speelt waar men
vijf jaar eerder dan de rest van Nederland de stallen aangepast dient te hebben, kan een onderwerp zijn voor ‘no
cure no pay ‘bijstand.

of het kantoor van uw keuze deze constructie aanbiedt als u van dit principe
gebruik wilt maken.

‘Meester Luuk’ (Luuk de Wit) is afgestudeerd in Staats- en bestuursrecht en
staat onder andere melkveehouders bij
volgens het principe van ‘no cure no
pay’. Hij heeft op deze manier al een
aantal melkveehouders succesvol bijgestaan. Het bijzondere aan meester Luuk
is dat hij ook melkveehouder is geweest.
Meer over hem vindt u op zijn site:
www.meesterluuk.nl.
Ook bij andere advocaten of juristen
kunt u vragen om een no cure no payafspraak. Dit kan u veel kosten besparen. Laat u van te voren goed informeren
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Sleepvoetverbod op klei- en veengrond
2018
waardoor er gekozen is om de hogedruk-waterspray achter
een sleepvoetmachine te bouwen. Dit is succesvoller op de genoemde criteria.

In 2014 is een verbod op het gebruik van sleepvoetbemesters
afgekondigd voor zandgrond. In eerste instantie zou dit vanaf
1 januari 2017 ook voor klei- en veengrond gaan gelden. Omdat het (diep) snijden in deze gronden als bezwaarlijk wordt
ervaren door grote en diepe scheurvorming en/of onkruidontwikkelinge en er nog geen alternatieve aanwendingsmethoden
voorhanden zijn die qua emissie evengoed of beter werken dan
de zodebemester, is dit verbod uitgesteld tot 1 januari 2018.
Afgelopen jaren is er door diverse partijen veel tijd besteed aan
bemestingstechnieken waar door middel van watertoediening
zowel een lagere ammoniakemissie als een betere grasgroei
gerealiseerd is.

Op de proefvelden waarbij de grasopbrengsten zijn gewogen
en geanalyseerd kwam deze techniek op kleigrond als beste uit
de bus. Omdat het ministerie grote waarde hecht aan borging
en handhaving, waarbij achteraf nog te controleren moet zijn
of er voldoende water en onder juiste druk is gebruikt gaat
men daarover in overleg met de initiatiefnemers van deze technieken. Zoals het nu lijkt gaat het sleepvoetverbod voor alle
grondsoorten per 1 januari 2018 gelden. Daarnaast werkt het
ministerie aan een vrijstellingsregeling voor de nieuwe bemestingstechnieken. Voor bedrijven die hun koeien bovengemiddeld weiden, werkt men aan een vrijstelling van de sleepvoet
omdat daar in het weideseizoen minder emissie optreedt aangezien mest en urine dan niet gemengd worden. De definitieve
voorwaarden zijn nog niet bekend, de NMV is hierbij betrokken
en houdt u op de hoogte.

De NMV heeft in 2014, in samenwerking met een bemesterfabrikant, de zogenaamde ’Triple-Spray techniek’ ontwikkeld
waarbij gras eerst nat gemaakt wordt, vervolgens de mest er
over gesproeid en daarna wordt er water onder druk gespoten
om het gras schoon en de mest óp de grond te krijgen. Na
een aantal demo’s te hebben gegeven is deze machine in 2015
en 2016 uitgebreid getest waarbij ECN de emissiemetingen
heeft verricht. Helaas bleek de emissiereductie onvoldoende

Doomsday
7 juli 2017
Een dag die Brabantse boeren niet snel
zullen vergeten! Zeker de boeren die de
13 uur durende zitting van Provinciale
Staten hebben bijgewoond. Een lange
zit, met teleurstellend resultaat.
De dag begon met de insprekers; in
maar liefst anderhalve minuut mocht
men zijn, of haar, verhaal doen. Berkers,
een jonge boer, besloot dat te doen
waar meer mensen aan gedacht hadden:
Als je maar anderhalve minuut krijgt kun
je dan niet beter zwijgen? Berkers verwoordde het prachtig: Hij wilde de Provinciale Statenleden in die korte tijd eens

goed na laten denken over waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Zijn minuut stilte
was indrukwekkend.
Alle insprekers ten spijt; de Statenleden hadden hun keuze allang gemaakt.
De Brabantse VVD heeft de boeren laten
vallen ten faveure van de industrie, recreatie en vliegvelden. De boeren moeten
stikstofruimte inleveren die vervolgens
aan hen wordt uitgedeeld. Het milieu
gaat dus niets opschieten met het rigoureuze Brabantse beleid, maar toch wordt
‘milieu’ steeds genoemd als legitimering
van dit beleid. Het gevolg is dat ook veel
melkveehouders en jongvee-opfokkers
aan een luchtwasser of een nieuwe emissiearme vloer moeten. Voor bedrijven

met weidegang geldt dat zij 50% ammoniak moeten reduceren, voor opstallers geldt een reductie van 70%. Leidend
daarbij is de leeftijd van het stalsysteem.
De provincie haalt niet alleen de verplichting van ammoniak reductie naar
voren, de BZV werd veel strenger, voor
de Intensieve veehouderij komt er een
stalderingsplicht (bij nieuwbouw moet
110% van de vierkante meters eerst elders worden gesloopt, mits in die stallen
in de laatste 3 jaar vee heeft gezeten) en
er werd een moratorium voor de geiten
afgeroepen.
lees verder op pagina 6 >
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Met de staldering wil de provincie verpaupering en leegstand
in het buitengebied tegen gaan, maar juist de lege stallen die
er al langer staan vallen niet onder de regeling. Het is duidelijk
vooral een manier om naar minder dieren over te kunnen gaan.
NMV heeft veel moeite met het feit dat er volkomen voorbij
wordt gegaan aan de ammoniakreductie die de sector al heeft
behaald. Niet alleen hebben veel bedrijven emissie arme vloeren, maar ook zou de verplichte mestinjectie hebben moeten
leiden tot zo n 60% reductie. Uit een rapport van Arcadis, dat in
opdracht van de provincie is gemaakt, blijkt bovendien dat de
landbouw keurig op schema zit als het gaat om de ammoniakreductie. Dit is een rapport gebaseerd op vergunde situaties.
Toch zegt de provincie: Er is meer stikstofdepositie in de naturagebieden en dat komt door de landbouw. Andere mogelijke
oorzaken worden genegeerd. Hetzelfde zien we gebeuren op
nationaal niveau. NMV is daarom gestart met juridische bijstand inzake het Brabantse beleid en daarnaast gaat NMV met
de NH3 Coalitie stappen zetten op nationaal niveau.

Fosfaatproductie
succesvol verminderd
Eind augustus maakte van Dam de
laatste cijfers over de fosfaatreductie bekend. Deze cijfers gingen over
de periode tot 1 juli. Al eerder was
duidelijk dat we de reductie (mits
we koers houden) hadden behaald.
Nu durfde ook van Dam zelf hier enthousiast over te zijn. Als we de reductie van eind juni vast houden
dan is de prognose een berekende
fosfaatproductie van 171,7 miljoen
kilogram fosfaat voor 2017. Dit is
onder het landelijke plafond van
172,9 miljoen kilogram. Omdat ook
voor het tweede kwartaal de reductiedoelstelling is volbracht, kan het
kortingspercentage van in totaal 12
% gehandhaafd blijven.
In september starten de eerste gesprekken over de volgende derogatie met het Nitraatcomité van
de Europese Commissie. Van Dam
heeft gezegd dat dit betekent dat er
geen belemmeringen meer zijn om
het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 te implementeren. Er is
nu immers ‘zicht op derogatie’ hetgeen een voorwaarde was om het
fosfaatrechtenstelsel te implementeren. Van Dam geeft aan dat de
Commissie de gesprekken alleen
start als zij denkt dat er een serieuze kans van slagen is. Vanwege
de overschrijding van het fosfaat6

plafond was men in Brussel eerder
nog niet bereid de onderhandelingen in te gaan.
Enige onduidelijkheid over het uiteindelijke succes van de fosfaatreductieregeling zit nu nog in de groepen die buiten de regeling geplaatst
zijn door gewonnen rechtszaken.
Wanneer er binnen deze groep nog
een toename aan fosfaatproductie plaatsvindt komt de fosfaatreductieregeling en de derogatie onder druk te staan. Er is inmiddels
wel wat ruimte in de fosfaatproductie. Enerzijds doordat de prognose
bij het melkvee nu gunstig is, anderzijds omdat zowel bij de pluimveehouderij als de varkenshouderij minder fosfaatproductie wordt
verwacht. In Brussel kijkt men immers naar het nationale plafond
en niet naar het plafond per sector. De melkveehouderij zit echter
nog niet onder het melkveefosfaatplafond, om die reden moet er bij
de invoering van de fosfaatrechten
nog extra gekort worden. Dit is de
generieke korting die nu op 8.3% is
vastgesteld. Voor de duidelijkheid:
dit is ten opzichte van de peildatum
van 2 juli 2015 en niet ten opzichte van het reductieplan. Deze twee
zaken moet men in dat opzicht los
van elkaar zien.

NMV op Twitter
Marinus Haarman@HaarmanMarinus 6 aug. Als antwoord op @
Boerenverstand @KringloopWijzer
Alsof je een keus hebt, invullen of
anders halen we je melk niet op.
Dat vind ik nu weer triest, geen
draagvlak.
Groningen Nieuws@_Groningen
14 aug. Weigerboer krijgt toch
geld voor geleverde melk http://
ift.tt/2vwsxo3 #FrieslandCampina
betaalt protestboer Henk Gommer uit #Zevenhuizen…
Boerenbusiness @Boerenbusiness 25 aug.
Boerburgertweet is 2 jaar geleden
opgericht door @lientje1967. Ze
blikt terug op wat haar actie heeft
opgeleverd.
Jack Verhulst @vlaanderbos
20 aug.
Jack Verhulst heeft geretweet
Marijn Dekkers
Al is de melkprijs nog zo laag,
alle spelers in de keten verderop
blijven geld verdienen. #veeltelangeketen

Post per
email

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
fosfaatreductieregeling. 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 NMVnieuws!

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!

Van de voorzitter...

A Bridge
Too Far

Velen van u zullen deze film ooit gezien
hebben. Het is bijna 73 jaar geleden dat
de Britten, Amerikanen en Polen de operatie ‘Market Garden’ uitvoerden. Deze
operatie behelsde het droppen van parachutisten achter de Duitse frontlinies,
om de bruggen bij Grave, Nijmegen en
Arnhem in handen te krijgen, met als
doel door te stoten richting Nazi Duitsland. De brug bij Arnhem was een brug
te ver, ondanks de heldhaftige pogingen
van de Britten onder leiding van generaal majoor John Frost. Wat deze film,
naast de spectaculaire beelden, zo goed
maakt is dat het laat zien hoe de operatie ‘Market Garden’ tot stand kwam:
Het eigenzinnige en visionaire plan is
bedacht door veldmaarschalk Montgomery, die opperbevelhebber Eisenhower
na veel overreding zo ver krijgt om er zijn
goedkeuring aan te geven. En dus doen
al zijn ondergeschikten wat hen wordt
opgedragen, terwijl ondertussen vrijwel
iedereen twijfels heeft over de haalbaarheid van het plan.
Deze film laat aan de ene kant het probleem zien van zelfoverschatting van een

leider die denkt dat hij een onfeilbaar
strategisch inzicht heeft en daarbij geen
tegenspraak duldt. Het andere probleem
is dat een aantal hoge officieren weliswaar beter weten, maar zich in de context
van een hiërarchische militaire commandostructuur achter hun meerdere scharen. Die enkele ondergeschikte persoon
die een afwijkende mening heeft wordt
verwijderd of op een zijspoor gezet.
Eigenzinnige en arrogante leiders zijn
van alle tijden. Zonder een overdosis
zelfvertrouwen word je geen veldmaarschalk, minister, staatssecretaris, ceo of
bestuurder. En gehoorzaamheid aan je
superieuren is in militaire kringen een
must. De vraag die je hierbij echter dient
te stellen: Wanneer gaat loyaliteit over in
GROUPTHINK, of te wel, ‘kuddegedrag’?
Om maar even in onze vaktermen te blijven. Want door het genoemde kuddegedrag worden elementaire waarschuwingen en kansrijkere of minder risicovolle
varianten veelal weggewuifd.
Wanneer we kijken naar de problemen
waarin de melkveehouderij de afgelopen jaren verzeild is geraakt en de uitdagingen die nog op ons afkomen is
enige zelfreflectie bij alle betrokkenen
gewenst: Er dient in de toekomst een
structuur voor onze sector te worden
gekozen die ons het respect terug geeft

van de samenleving, want dat verdienen
we ook. Dat is heel wat anders dan het
najagen van politieke issues en ik realiseer me dat het tevens voor sommige
thema’s een brug te ver is.
Hopelijk zorgt het nieuwe kabinet dat
aantreedt dat we weer een Minister van
Landbouw krijgen, eentje die wel openstaat voor tegenspraak, maar dan vervolgens uiteindelijk met gezag een beslissing durft te nemen. Een Minister met
een visionair en eigenzinnig plan, die af
durft te wijken van de ingeslagen route,
zodat we de derde en laatste brug ook
weer in handen krijgen voor onze melkveehouderij.
Voorzitter
Harm
Wiegersma
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NMVinformatie
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws

Spandoekenactie
De NMV heeft spandoeken laten maken
ter promotie van onze sector. Deze worden op mooie zichtlocaties geplaatst. Met
deze campagne willen we vooral de burgers bereiken. Daarom heeft dit spandoek
als doel: burgers bewust laten worden van
het feit dat de melkveehouderij een positieve bijdrage levert aan het milieu.

De melkveehouderij is één van de weinige
sectoren die naast CO2 uitstoot ook veel
CO2 vastlegt, door opbouw van organische stof. Wat NMV betreft is het voor het
imago van onze sector van groot belang
dat we deze facetten in de toekomst meer
gaan benadrukken.

De Koebont verschijnt maandelijks.

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 Noord – Brabant
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
nMaaskant en Limburg
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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Agenda

Contactpersonen in de regio

16 oktober
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
31 oktober t/m 2 november
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Hardenberg

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.

